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 "هردزرجمت, هةرمزرعأاع 0110/6 60115401/6111./07 011 3060110 0110/6 : 01111

 حتت 3“ ةصعام جتتواتعل جطمات6ل5 ]16ه ءمتقفوتعطتا 011 م1ةدطتتت

 مهردزممدخب هأ 00ه مدحت 1'ة266ءقملعماطأ لن 27”* طومرم وانا, 01 870'1-

 26116 01101 ظ

 1)'جيدرتقو ءعاو 10115 12م ة216ءعقم0 عاق 0عق 61018 5[12201 210ا0-

 زوذعصأ هذ ]5 ءمامدسع ةصوعاتك ع, ةهأ نعوذ لع هعاأاعغ همامانطع نلتع

 7031[ ةاحأ 165 61018 5٠

 لمدسواتقم 16 طوزممزنأ هه ماتقوودأع ةمانق ]آه 10هذئلتع 0116 18

 ؟عررماتق 052010161, 10115 20118 610111025 0225 16ه قف لع ه

 1210708117010. 111*101 61*ع, 01011146. ةرجانضع 0101, 81 101185 1116107 لخ
 ةنددق 15 م1266 لج 1“ هن لح 25" موينزروتا  ه2616  ةهانذكر 1©*

 رموردزجم1[ ةعاثج 036 471/6": ها 51 201158 0012018 60121226 1**

 1:ةردزج هنأ ان 132016 27ه 20111 226660عصخ, 1"د266660عصق لت

 230“ موزجزر مدا عا 20111 همدق6و 1ع, 16 602560نعاجأ, 011 1** 230-

 ممدتأ هوو لعرتتع ةءتطعوق 56 60137016 هال 25805512610 0ع 1م 2“

 هوزرتؤوعرسس 16 2“ مويدررمتنا ءواورنتو 1مه106 06 1'ه266ع60عطق لات

 1 موردزدما6 ه6 ندخ ءهمطق6نلان ماتا 1 2** مورمزردوا[ (355088168 6

 12 3“ هووفععزر هذ هم هلطقط عءاصمتأط 1315 0116 16 192م01 65أ

 جاماتف جردزجم16 ءمروزمتةلي,. 11 ءاح ةعأ 0ع طمقتتع لقطق 16 هوه مط

 ا"ه116. (ن. ةذ 0. لقطق 1ع كوه هذ 16 1** ة21201:5 00186117812 3

 جاجا 6ءعملعطت مانع مماتت' ءمدق6لتتعاتل : هعاتتت لح 2“ مورمزج وار
 21101161 هوه هم 0عاتتتعا ه8. م0131 02560116125 6ءأاتت 011 1** ةرد-

10160 

 ملتطق] 1620125 158 تنم]مصت6 خلط. ]طع ةرمم»6 طا ذ ائخ

 هوأ 6012172056 011 001 6أ لبو آنه ءمامدسو
[1 

 ىلا, هوا 1ه همامدتع لا 120م01 60102056, لل, 1م مموج هماط-

 .نةاشقتا ..تويينسءد حني شيع سول" او ناس سنيسحلاب

 اسس ب وس ىلا سل نعم ا ا ل اي هاد
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 حاتم, 18, 16 مماتسأ ما"هزد:ع ذ 1'دصا6عقم0لعدكق, لل 16 ]مملتأ 66
 حان ءمدقفواتعصسأر, 120, 12 ءهما1مدنع نانأ ءماتزتع خل هت مماضأ 11

 2 هل

 هو ]ده ءهمامصصع ةصهعالكعر ةانلع 1ةوانعإام 5ع 0"6ا17عدأ 1[عقو 5

 0,1",لكز 1645 6018 ةتنناعع5 مماسأق 06 ]هذ ةعتتتتع ةيطظرال, 1112

 16 طتمصمعتام ةصهعاأتك خلظأل. [رعو ةزع انعمعد قل, ط الرخا 011,11

 همر 165 ][1عيعو 12266176عور ءأ 1ع5 ةذتع 21161658 6056111615 8

 عزرع 1ةهز065 068 2322015 8515-6

 آله ءمامددع آل نات 22556 مهزع 1ع مواسم 8, م1016 ذآ'ةتتح

 ا6ءع60لعجأ ه1 10 001011116 1 1 مرتب[, لمح 1ع5 لعاتتت 8

 ةمرجش مات هعمأأه ءهمامدطع. ]به ءهما1مدصع ملال, نتتت 735856 31* 6
 ممتسأ قلل ممزدا"ع هتت ه0ه256016ةطاآ, ند 15 ءمامطتنتع ل1 #29 رورن-

 ممتن لمص 165 لعمر ةةرتصعق ةمصغ ةدتع ماع ءمامصتخع. 18195 66

 21" (ةصامءملعست لح ؟ةرمزجم16 همدتت]7جم56 هذ ة266ه60عاتت 011 1“

 1جزدمم16) 216065 60665 165 كعاتتع |06 1011016 8 6 ”1 01١

 12011“ 08011" | ةحتحع مهاصكق اقرأ" 06 اه ءمامصصع ةصقهعألا"ع. | 14

 نر, 165 0011500161115 11 0*1 مرت[ 2011172056 تأ 01 2"“ "نردرتم7“أ, 1701*-

 1611 065 7011115 ]1 61 (0 06 1م ءمآمدوداع ة110عأ1هع|, (") كن ةاط0 1556111:
 جا م0101 خر ةمدحصتعأ 111 2** جمعنا لي تمس عاع ةصحعألك. 1"]), واتح
 ةمواتعاطأا 011 1*" "ةردزممدتغ همدستسعاتعع ةذ 15 ءم1مدتع 1236176 أ
 هم ةهحصتسع هذ 1['؟دهصفعام 036 همدصصستتتت 011 61322816 ةطقعأتك 1000,

 جطاط6ع6لعرتك كدت 29“ موررزجواخأ 6016 211 0118171, 6012126126 هل

 1["حصعاع ]) (1آدخر ها جطمتغتكث ذ اه هم1مدطص6 6157©.

 اتساع عرسنم 065 "ةردزمم5[1 0 هع مده 06 نت ةعاتلا6 [6]
 (0نددت هذ 15 همدصقتقامدب 11 20115 ةانالتح 06 011:6 نتتع 1ع 801001[

 هوان «م2102011 0113120 20115 16 16701686125028 50115 198 1016
81-20 7 
1171 

 (2) آ1بع5 22065 م12665 ءطقدنع 0002 عأ5 ءأ طممق 01165 هد 14211065 ةوطغ هدتنث5 هدف 16 غهعؤع 21235,

 11 7 ه 1ذ 610 ءصتتتعاتا ان26 12026 0111 8 22111 ههدضط1 حقس 06 ءدلتع 14 ةءعأأ 111151,

01110180116 10115 1111111550115 5100018. 
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 'ل"ندتك هع نات6 20115 76هنمط5 0ع ل116 هنمدععاتطع 16 231001

 هييرد]1 من16. (0اتهطأ هنت 1ةزط]جمانأا ةررارت/1 عزام 16 هوه هع ماةةوصقع 10
 كد طخ مان 01" 20 ملل 1 فلل كل

 ا
 م101161 38 70118 720111167 201101161 35760 112 ]2611 06 16-

 عدكم غمات5 كم نا16 20115 761018 06 01716 ماتتق طهاتأ»

 0 لال ا ا

 اعالج مممزرجمعزغ6تمو 06 152 هععود01© ىررغمع 4 0ع هعو 0116-

 20ر18 10111165.

 . الكواتق هكمطصق 0ةزذ تك نانع ةقصق 15 2”927* مرموموهز ته 1 9'8-

 علأ 06 1'ةوومءوكام» 06 ]5 2""* هووفعو, هذ 1]'دطغقفء6لعصأ هأ 6

 همدطقف6و نعت 0ع ءطقوتتع 122201[ 011 19822201[ 60122086 010©6-

 معمم هحم انجح ةصعاف 06 ةتمصعاع ('() : 1م 686 هزز2056 ذ !'ةصعأع

 نكي تمص عامي, لمط5 هاج 1ع 5266660'1عط6 5 16 عه256011عدأ

 ك1 2م مدثأن ءماط22056, 37003161626 ذه 1ه 6010226 12366196: ( 31

 هع ج1251 0فاعرتصاط قع ) : ها 168 0018 مملطأق 16ةأوتطأ .( ع2 58

 06 ]9 همامدصو 1مه عال ع ) 046ةرصستسهدأ 16 122عا1م 12361115 6

 صه 1 نام ج2810عانم ثا تع 0111 2 656 ءة2110116 لقصف 16 ءطق116

 مرمءولعصأت. 11ه ةمحصعمت 0'هتاامدتتس 165 ةمرصصعو 06 عوزق ةصع

 عامعو ( كلطلل, خلال, آ[0"]2) ةجوطل مماتت' 60568 0220868 8
 120[1عق 0101 56 610105 ءاتا ةاتت' 15 همامدطع 12261196. (02 06[ءال-

 متع 31251 161015 61224168, 00265 16 مطءرم1ة1* هو 16 ةتمطعاع

 011 ةزدزدم1[ ءهمط077056: 1ع ةعءئم20 , هعوأا11 011 1* >3مم01 (6010-

 ممقوطصك), هغ 16 6هزعتقغسع, ءهوءاتتت لتح 2*** موردزمواتا ( ءماتطزو 053126).

 لبع معوصتعت" ةجضعاعر تءاتت جاتل61 ةطماتغأ6 1” ةت6 ع6 هدأ

 01 هزمزردهاثأ كمت 77086 هذ 0:05 2016 501 602560 11عاان, هنأ 1'ةطعلو

 ءمرصتصمتتت : 16م ةهءنم20 ةصعافعر ه. ة. 0. ءعاتتت 31101161 36011616 1'ة20-

 6 ن60لعطا لتح رماتعستعتل ؟ةرمز» هد (ءمطح7089125) 6١ 0005 موه[ هم
 معن نعدق, هنأ !"هصعأاع مععاتمتةام هان ![؟جدعاف 06 526660'1عطخأ:

 هذ 1غ ممزعتغسصع ةصعاعر ءه. ة. 0. هوان 3101161 2501115 18366-

 601111 1| |000000000000||190“““ 1-7 --د--دد 770ا

 دن ةذضدبعرلا ني ذييغ ناسي بو نيت اجب

 _هدسص د نياوفم تكس ريس نة لي



 038 آ[.11 11 ط1لان 1111

 هقلعربن ل1 2*** مةرجزتمربان (ءمدتطإرتهودنتأ) هذ 0011 مدت ةما> ءهمدنح
 عمون مرا هنأ 16 2”* حج جاور مات !'دضعاف للتت ننطقفمولاتعتأ. 8
 16و م15 هط06نقملعصخأد موهتاعدك 0ع آه ءما]مدسع ةنهعألا ع تأ ن”عقأ

 خ هوانغ همامدصصع نت'دطمات1]6ةذعطأ 10118 148 601860161118.

 ماع !'دصغ6ءعقملعصسأ لح 1** مومن (ءمدصرممعمتل) أ 1'ةع

 [6ءملعدأت لت هزجزجم1[ ءماط]7086, 1'ةقهدمعاقم1012 هقأ 01118]5011

 1“ هومفععز دتصقفا نات ةدطتع 16 همدقكوانعاتأا 011 2“ مومزدودخأ أ

 ءءادت لح هجروا" همدصرمموم6, مص نتعب طلعت ةدكعطكات, 16 2810-

 رمت لعطتعات76 07001116. الاهتك 511 7 جه لقصف 16 ةردزرت01 60117/7-

 ىعقمرو, ل6 عمزت6ع ندتع 16 ممعممتعا» ةم]7016 (60127083136) ؟016 101*-

 سم6 لح محقامع 3266660 عطأ 011311231358126 ءأ 01 56015

 ك1 255* مورجزرمانا, 5550613610'1 ةعاتح 06 ]8 3؟"* هووفععب همة
 نع 1'دهدمءاوألم ةطغاخع 16و عانت اعاتتطعق 011 2“ مورمزرروانأ ه1

 جا1م15 06 ]5 19* ةهةمؤعوب
6 

0 
 فمتمسدا ءراتعمماتأ له 8عتتتع 16ءقلعدتع ها مدتتاقمكت 0ع ]د 1:عاقع

 . فقتل .- هش د نط
 102 ا 1

 2101 0 الو

 ىلا( عأ ممن ةتمسعاو 10ه عنك 7]1]8 : هن هاته مماتتتنعت ةزمزت11011ع1

 هات ]1 عمعو 06 198 ةعاتتت# 015 ه6 ن6 20115 1762025 6”0ةدوم]لح

 01161, هو25 01111 ةمزك 26ءووعوزتم 06 طماتق ]1ع ذ 0عق 166-

11010 

10115 27015 20111 00101126 76 

 0 00 ل الل ا ل

 اع 12 ممنهج 0م1610د13 046 12 40151 نرسم قرر نعم ها( 06 هعفو 0111 -

. 1011135 1:©114©5 

 (نهاناغ ماهم هةزغ10 56 1"ةرمزت6[01 هتن قه ها 145 01161: عراق عال

 2268 011 12ج ]201:5 6010086 311551 162 0116 068 061122 18



 آ1181 1111111 39

 مترج 08و25 مما 101165 06 11ع2عم هتمات]11568 ه1 لعاتتع ©0-
 1هرحصعف لف ]اه ظوحتتتعر (ةق50ءاهااما> 06 13 5*3“ هووقعو)ب

 101 ءادهعتسع 065 لعتحع ءمامدتعو (ةدذع 1عنوتتعأ1 معو ةهاطحط ةطأ

 1و لعتج ةءرتصعمق لت 132015 01012086) ]معانا 6616 ]1156 600-

 رجع همامدسع 122ع117عج 16 تقطعاو 1231115 ةوزئه 08و 1018 16

 رجوع 168 6015 ممزطأ5 0111 1عةاودق 1018 06 19 هم]1هادتحتق (60251-

 666 نمدحصصع 12305196) ه١ 15 ةتدع هنود ![1عمعق مدقأل 1610ه

 1عو نكعتتع ةءرتصعو 06و انثمزق 1ةممم>[8. ]آ)عو 6015 ةصعاف5 لات

 تمم عام ةصحعألل, !؟جص عام كمرستستتت هعاثو هءا101 005 مو1ةتأ 16

 مرفق وتتعتأ 011 1** «ةزحزمماخ6 ( قدح ]جح0ىداتأ ) ها 1'ة26566ع60عطأن 3

 2“ موزحزجمرخ (ءمرسرج هددت : 1'ةصعافم 06 1'جص16ء60 عد ها م1"عاط] ا

 هد عاع ةعرتج ءعاتتت 05*01 موتمنعتت 1'ةتا6عقملعطأ لتح 1822016 ©012-

 موق ه١ عانت كت متعمستعات "هم]7016 (ءماصرممودطتط) هذ 82'1عام لان

 0«6ة6ن11621 5615 ءهعاتتت 005 موجتاءادأ 16 تهماطق6وتنعاتأا 011 130-

 ]نمزخ6 تهم222056 أ هعا111 011 2“ موردزمما[ 60222095812. طع5 ]3

 ]1 عمعع جطماتغ1ةدءدق ه5 ع5 6عواعدتعدأ ةذ 15ه ءمامدتع 1280117.

 اكرر ع 1'ةرما6ء6ملعطأ 011 ءمص77086 عم ءءاتتت 011 1** 3001

 جتصقأ نان ' ةدصطخم 16 0دقةواتعطغ 011 كمات77056 هأآ هءاآتتت ل1 2”© ورم-

 رجماخأ 11 7 ةتتتتح 35506186102 06 هءهعمر0ع ءهةردغععز 92018 6

 هرجع 1'ة2666ع60 عدد6 لدح هماتت77086 ها هواتت] 011 27" ةرحم016 51

 طلع وددت 'ءداكدتع 1م ءمدق6نتت عت ك1 تمدص77086 ه١ ءءاتتت 011 1** 80-
 ]رمدثأ 11 7 ةتتتتك 3258061361012 06 ماعتل1 8126 80.

 (2'ءوأ ه6 نان1 ةتثتتعع 10ةوتنع 16 ةزدزتما[ ه8 070011116:

 ه1 1"هزح 106612 ءتانتك 165 لعاتع "هرج مما"[5 1015 ءهدخنع 1 ه6 ءقمهلعطأ

 لك ءمدس]7056 هذ ءوآاج1 011 ]م1ءاتطا وات 18107201: 911851 2162 016

 16 ءمدقفوتنعتت 011 ءماط77086 عا هعءاتتت 011 ةةءم20 1322016 11 7

 ةاتتثف 255061561011 06 ردانعرم1 ةزخع ةةزدقعع 7620825 01, 62616 ]'جتتح

 [6ءقملعرحت لاح ءمطح]7086 | 61 0611/1 01 50601100 10722011 | (") ةتكفت
 طلعت نات ةطكدتع 16 ءمطقفوولتتعاتت 011 هما212056 أ هوآاتت 011 ]01:6-

 ريصاعام 10101001:, 11 7: جاتتثك 385506156105 06 15 5660206 786.

 لمقتل ه1 16 ةرمزجمان6 ةهقأ قدت؟م7011, 21015 185506181102 16

 14و لعتجع ةءرحتحعف لتحت مانعدطتعات ةممماأ هواه 06 مانعامت ندع هةز28ع6ر

 6«( ءءاله ءدكتع 165 لعتتع ةورتمعو ل1 566020 ةزدزممات[ ةعائه 6

 ةمعم206ع ءةزدؤئء. ىتطما) نهطق 158 8عاتتتع ه0-1عققاتق 21620285 6
 (2) 1يه5 22058 ءدااتع 07005ا5 26 86 5501176125 085 0325 14 5656,
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 100001 2 ه5 145 لعبد اعرتطت ع . عمدت 063 1120ع8 18

 هرجع 1عو ءوم]مزرت7 05 ملال, 8])ل. 51 طماتق 70110128 0151061“

 ءمدصتتع ءمامدنتق 123عا176 16 هام 30 جامدتو [18"11 ةعرموم 16 61ة13-

 عام 23عام

 ]آخ 8 هوجو 1]'ةسعاو 4 ع يما
 0 ى 2 01 ءمدقفو نعمل ءأ 16 137201: 6 ه6 6

 2 يب 001

 011 301 - (ا1عدعد ءمرصز» »معد ةحضخع 1عو ءمامدصعق ةلر خطك

 طخ
 / 1802017 1 هأ 0 نر[ سس 1 : 3 04خ, لآ
 (لا1ع ه1 2015 200م[هجق كمدصتتع ءمامادمسع 123عامككع 15 ق]1هج

 لظان. جامده ملتات عوز 1ع نتمصعاف 1236605 4 ةعرتو !'ةطصعافع 68

 1": 6عقمل عطا, () ءعاتت لدن ءماق6ن نعت, آخ ]1'ةدحعتام ءمدتحتتستتتتب ءأت

 16 01 0 مك 14و لعاترع ةءمعم ةمادأ ءمداصتماق 656

 1عو لعاتتح ءماممتعو ها151226126102126ع8ر . 8ععاقو ©7086]012 011 0]18-

 01 كلل
 اا

 كف فآلا 0 0 ( لعدد !1عمعم ماتم 1568 0116 165 ©0-

 1هدصعو 81, 80).
 1 هدبق 0117عانعج 0ننطع 12311816 جهال هعاتع 164 ه8 0 م 61 هر

 ع1م2 212851 0116 هعاات1 06 1

 (عتح ]1عدعو همرصرمد”معد حطم 14و ءم1مددصعف خل ظر ]لب

 11 منوتلأف 06 هع نحت م126عن0ع نتتع 03208 1ع5 60158 8

 كم !'ةمكعساد1م ءمدصم] نغم 1' هدوم: عوولمتج ل1 1ةرمزج ه1 601217086 11

 7 جه اذنطع 045 ندتهطتنع ءم1مدتعق, ءعالع 0131 60281116 18266

 122616176. 011 ه6 ءمدصاطتسع 0111 ذل 10101 327غ ءاطقعاتتع 01658 8

 هان61:عم ءهمامدتحعو 06 مدحه نع 016 هتط20116 ةعاتطمع 011 1301001

 ؟015 ءماص]مات5 ءدطدع 15 ءم]هددصع 123117 أ 126 31116 1.

 الطف جتنا ع 602860176266 © عةقأ 0116 0116 10101201: 601212086 6

 عاام هىررؤعع مممادأ ةامع هعمدتمسل6 ١06 لعاتحع طمحطتتغا عقب تقع

 هاك 2203:عز> 06 لعاتتع م0165 06 هم1001:5 ءانهعاتتتع 3735 120131

 [هرصصعو 06و ]1عمعم 0116 عدكعم. طبه ءوتتقع ةن عقل ناتع !]' هد ]مءاتأت

 ماتز هاتتنف م1عررلتتع مصمم ءمامدتع ةم2عا1756 ]تنفع 068 0عاتتع
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 ءما1مددصعق, ةوطصق نق لعد هات عع 0ع مععجمتخع ]تع 71116065 6

 ]جاتك ع. (ن'عوأ م16 ءلمفرمعاتأا 66 011 20115 1915015 0116 ن6 اع

 ناتع لقصف 1'ةههمءاوك1م7 06 18 3“ هوروقععر نصع ]1ع2ع 23815 011

 05806166 01140116 561/16 110116, ءعاتنع ة850ع13:10112 1311310116 60| اتت

 ؟جاتك ]0111325 ة ان26 001116 550ءاوط1م (ءماصتمع هع]19 هقأغ 16

 63ه ةكوع 16و ]!1عمعو 255061663 0ع مانعصتفاتع 01 06 عمم

68866(. 

01421111 71 

 1ك" و لس عا(زمدت 2 12 06د 0رن ف 22110113 06 40 :[عع هعو "03

 101012 051110119 ٠

 لبد لفرق تةأئ361011 56 115 هرج ةظهطأق 26 7237:211814 هذ انتو

 ]1 عددع ءهمدصتتع موقع ان ]مهزصأ 03 ء1ةةءا1ما 06ءتتطصستصس6 06 عادت

 ءمامدتتعو 0ع طخحتتغاتع خذ 1مدتمعتت 0113616 61202165 ةعررصطا ت18

 كعاتتع هذ هعاتتع. (), اتصف 070166 موتاونطأق 016 111618624102 ©

 عت 001565, ادع ةداتتندتا 1ع ةاغدثع م1هل1نأ1ع 21 ة1ط0هاتغ ذات

 0*هآ1 عن: هآلع مع معد لمدصع ندنةطتو مدحخوالقام ذ ائذصسع 065 لعد

 تاتطاعق ءما1مادطعور هأ ةقعوتطأع جوتن 1312201: 1311616. (06156 18-
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 طك 51 15 موتها 11م هوك 66 ن1 9“ وطواع:
 1" هدتق ماوععت 16 مصبح صعدت م0561 ماتت" ةتتتع (16ات2ع 1ع

 معمق 011 274 مومو :
 نك. 81 15 مددتهأ1 ع1 م همز 6ع 0ع ]!'ةدعاأم ءهمدطتطلاتتل :

 1١١ هدتق ماهععم 1معماطصرم] ةردح عرخ آصخوتتمل 601 هندع هت ع 163 ل عاتحت

 اعمصعم لحي ءمرجتإ) 056, 20111116 0010 0011 1©11/ 17011* ]6 [6111101*01“.

 ىف نت ا فلا اوت وت ولف ا م م 5



50 11111 17110117 

 طكصقسب هزل 2 ه هذ 1ه 1015 ءماقاتقا012 أ 1261618101 31018 :

 5 .١) ذا 15 مه::ه11816 هذ 766 لتحت 1" ةتعاعت

 1 هرتق ماوععتنعت 16 ءمصحرم] تدع 3126611611 ةهاتع ([عاتتع [61-

 116م3 011 2" 0 001[ 1
 اطر. 851 15 موتها ذلم مذ 66 لي 2"* ةمواعت

 ا ورتق ماوعومعتت 16 ءمصصرح] محمدا 1708661ا31* 81 ل واتت

 عرتت>>عو (11 1" 00 1*غ ْ

 )ل. 51 15 مودههللغلاع ون 66 06 1'ةصعاع ءماطحتتتتتتت :
 1 هرنق ماوععتنتعمج 16 ءمدححرت | ةححعاتا احا عتتتت 601116 ه1 9

 لعد ةةحصعف 011 1 طوز7701[: أ 311581 148 0عددح [ءتظت068 1

 39“ مورد" 1مم 601112:عم ةططدتع 14و نلعاتتع ةعرتتت عن 011 6133-

 ]0و6 : عم هر عقمطقرنأ 11 7 ةحبتنو 1!1ع11 06 1320161 311 01612111:

 [0115 هع 0111 56 7312013165 811 8620101 65

 لع 1ةتموع هذ كماجد 1ععافواتت 1ع عمزس 0ع هبت“ 1عو ةععصترت]ا عع. (9).

011421111 111 

 قورع 13 رسورن 1 ندع 0 6(هطا]تنع 168 ل فدتت 01151121101315 181315

 «نع 06 13 721:00 141073 (1 ارتحت نتن.

 ]نوررق 1ع ءوه 06 ]53 2** معمزج08161011 010021166 :
 ه). .51 ]5 مديهل1ن1م هع 66 لتج 1" ةصوعاعت

 1 هدتق ماهععت 16 ءمدصتح16ةدحعاتط 705101161 ةتتتع [عاتتع [عاثل

 126م8 011 1 301201

 اط). 81 15 مديحهأ11ن16 هذ 12866 لك 2" ةصواع:

 ١ هدتق ماهععم 16 ءمدصرح1 ةححعتات 011/4610 ةتتتع 0عاتتع نعال“

 رفق 011 2 "* هوم 01:
 2ك. 81 15 موده11816 ةهأ ةاتخنع 0ع 1'ةدحعنام هماطحتطحتاتلل :

 ؟؟هرتق ماوععتج 16 همم ]1 ةصعاتال 211167111601016  هطأتخع 5
 لعد ةهرصعو 011 13207016 ءمدص77086: أ 170118 26116-
 موعوت 15 .لفصمدم هلم قئادصسع ططقتتتغتنع 81281016 ذه

 ءعا1م ندتآ 5 6186 ةهءءزرداأ ناث6 ممااتق طقاتأ»



 آءآا1أ ظلك طاقات 1111115 51

 للورق 1م ءقه 06 ]9 2" رنتوزووهتا1 01 6011010116 :
 0) 51 15 موتها ذ1ع هه ةةظنو لدن 1" ةطعاعت

 ١ هرتق ماهعوتنوم 1ع همدصرم1 ةطحعتأ 17)708/0106* ةانتع لعاتتع [ءاتطحع
001 “1 111© 

 م6 ) 851 ]5 مدتها ذ1م هدأ د66 لت 2"* ةيسوناع:
 أ هنق ماهعورنعت 16 همرصرت1 ةنحعتتات 1600"07110* جنح لعاتتع ةاناطط عت

256 011 

 6©) 81 15 مويه غ1 م ون ص66 06 1'حصعاع ءمدحتستتتت :
 آل هدتق ماهععتنعد 16 ءمصرمأ ةدحعاتاب 771/16111601011 ةحاتنم 168 0 عاتتع

 [ةرصمعف 011 29"* طوردزممانا, هآ 70115 م1دععانعت ةتاتقف] 145 لعاتتع عا

 11683 ل11 1** ةمزمماثا 1610260121168 تهدجا1خع 145 لعاتتع طعاتطط ق

 لدن ءمرصرتمو6 هآغ جامده 16 مدنومتعا» هذ 16ه ةوءمرتل 06 هوو تمزق

 5[:1:30001 5610125 6©هاتتع 811 2 7"* نأ قت 1“ 13م101[ 0168 02

 جان" ع5 ةرمزدمدث[5 ل هرماتنو ]د نعاع لع آه كمانحتد08161012 068 ]210-

,16 10011028 

 لع نوه 0ع ]صفوت تعزم ةمزك ةسبماع, ةمزك كمدصماتنا166 4

 ءمادكاتع1 ه2, 167165 هذ ه6 نا11 5 6[6 06زذ هعمل

 راماتق 26 10115 11611008 ]م38 ةذ هاما ع5 ةهععطصس]ت]ةة. (10).

 ن4 21111 1

 ةررع 13 درت هر 1 ندع 1'ةع(جالتر» 165 ل ككددت 011514124101315 2115 1© 8

.113 141*051 51161013 21:00 13 ©1) 

 ]نوفق 16 هوه لع ]3 م10م0816101 5*3 010021166 :

 0) 51 15 رمودتدل1غ16ه هنأ 266 نكت 1** جوان

 طاوععو ]16و لعرتت [ةهدرحمعو 11 2“ 30001 19

 وكم 16ه لعد صمم لدت 12220165 ءهماطت 7056 : م]1ةعو27 2115516

 مصرح[ تصدع 1مكو7 601116 ءهطقتنع 168 هعاتجتع غةططتع8 011 1*'

 طمممزموزئ[: ه6 ج10 16 1“ هز 1ع 2“ 06 نمو 06ان72 5

 [هزدزدم10 15 . عع عت تعط 6عواتتع 11 0 ع7211 أ 011 70161116“ 5

 ةاخ6165 6015, 0*درحتنتفو ]هج نواع 068 1100110328 16.

 كيفن لك نيت سبب لل

 كيبحوو

2 

 ناز 1 تحت لإ 20 طيش 0في

 22000ا1001 1
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 وب“
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 م) 851 15 مودتدل1ن1و ءهىذ 6ع لح 2*”*"ةصعاع
 0 ممعفملعنج لكتصسع ططهط1 نلت ع 12:18م, ع ]م]1دعمتت 145 لعاتتع
 (مرصصعفق ل1 مد*عرت] ل 130016 1216112601311:68 2616 165 0عاتتع
 (هرحصصعم للت ءمرتت77056 هآ ا م1دعدطأ 311581 16 ءمدححتت] 6ع 113-
 هت ملت دزرنع ةصانع 14م لعد ءرتتحعف 11 29“ موردزرتما"[ + 21018
 ح 1'ةوواتأ6 هدم ءعم لعدم هرمز 5[:01 عا 15 0ق20181618:61012 3:11 1220-
 رود لعد مزق هاو 0'ةرداننو ]ه *نعاع عقد 100110118 1116

 م 51 13 70111816 قذ 66 06 ]1'ةهددعافع ءمدتتتلاتتت :
 2 معتتت م0606 06 0عاتت» ةدعمدق: 1". لد دطعاأةتتأت 8
 لعدد ةوحصعق 011 1 "ةردزجمزن[ صانع 168 لعاتجع ةع1ت2648 011 1:80
 رجمرتت مرض ممو6 هذ 16 ءمصرت[ةثحدعتتت ةطصاقدتع 1م 2" مورمزجمزنا. 2"
 زوم طحعأذأمصأ 14م لعهد ةءماتتعم ن1 2“ موردزدمدتأ تكتم 165 0عاتتع
 (هرحصعو لح ءمدت77086 هذ 16 ءمدص7]ةطدعاتا طع 165 عانت د
 رتعف 01 1". ]ندصق 165 نكعتتع ههه 16 مخعصتوا* ءا 164 لعرتتتعات
 لعف مزه جزجزممانأد 0691ه 7626 6عهاتتع هاك 1" هم جلت عاتتتعال
 لعد لعتح ةمزدتم[5 0:ةرقق ]اه نواف 065 2005161025 066

 [نهرجتمتم5 هز 112 ةهععتز716. 11 ة5هعتك 06 ]01011 :

 اان ع 0 2 هرج منعدم فرستسم م1. ةصقعألكع اه عدا. كلر هان
200 

 12[ 0 0 ظ ظ
 7-70 0 ل : _ م0
 011011*104711011541. ]كنج 01عاحهتتأ 12011“ ن0 هاحتح# 20016 ان
 ][هصصع خل, هر جتتتكح م0111 ةهتتعنأم 122ع61 16 ةنتمطعاو آلآ"(,

 1) ةهزتزو 1م 1" ممعاوز (0 16 2**: زك !'درحعبام هماططتتتاتا2 6 لق
 1جاقدلأا 152 عم عع عز 01/011[ ةرراعو 011 ةانتنح 13 1 عانلنعو كانتك 16

 نب للا يل 0#

1101516016 16 

0 : 
1161016 6 



 الل 3

 ا 13 قكس“ لولتعو, 0 0 0 2015 6 0 0111 ©86 16

 ردتمدت ع" ةصعاعر ه1 20115 1جعم78 165 لعاتتع ظءاتاتتقم 0111 2*"* "ورم

 جمان 12661122601911:68 هع 1مم ةعتتتعو 011 601217086, 01 12

 طلال, 181", خلل, ا(: ها ع2 نماتق ماهعمتق 16 ءمدم])1ةطتعتط 6

 1هو ةعءرطصعق ن1 1622161١] 1هزم01:, ه2 ةهتاتتتف ملل, 1011, طنا", هأ

 ا ال 1 2521-0
 نه 1018 1171211001112 1 | 00001 0 نع 101 1928.2.

 : ما. ملل ركل ملل
 11215 لقهطتق 13 8 م حما ةمدوف 1 ا تح 11215 0 1 118:12 دس 60 132 2. 2.

 طوخ ]م ةممزعتعسع مدتتور آه مدنها 1 نام مدحنوستغ لع ]["هصعاف 0

 0111 ه8 16 2*"* حجوا ور ه1 طماتق م1جعماتق 165 لعتتع ةةتتتع8 لان

 رمرنمدد1 مدع "ةرمزج هدخأ 1266101601511:68 ةالكاثع هعاتتع 011 101012016 ه010-

 7086, 01 ةهتتتتح» لآن _خ]) 1,1": ه5 ه1 مماته م1ه6028 1

 مدت زج 1 ةح عاصم 1ماعتت منن هتتنع هنطتع 1هو 2 ةةرتتحمع 011 2“, هد

 هانت 11"( آس خا : ةامانه 11 16201: :

 0 0 ( مماتتخ 1ه. 59. 1 ). © ل - (مماتتع ]5 824. 2.)

 5 2 (((011 5 10 1 6 6 - لل (011 13 5 2(

 0”[1ات1 15 6“ موتتنطع, 18 166 ل 016 ]هدام ءىنماطت-

 حانت 1", 51 20115 م156008 143 لعانتع ةعرتصطصعق 011 1 همكنع 5

 ةكعتجع ةءطصصعو نكت هماص7086 ظا]ن خلان ن1"(: هن 16 هكمانت-
 ]ج16ررد هن ةهطخغتع 165 0عدتع ةءتتعم ل1 ,*”2  ]لكلا هن مك

 : 152“ ْ] 811 لل
 دس 5 9 ملل 00 1 . مل مسالا ا يدير 6

 ل ل ل
 . ملط ]11 214 11
 6هآأ 1 2 ان 1 -- ©أن 2 1 م 2 2-2

 (لا16م 51 طماتق م1هعمزت8 165 لعاتتع ةةزتطتع5 ن1 56عم20 هدكاع
 165 لعاتتع ةءرتطعو لت همدصموو نر 2])>-81"- خل 1700, ع6 1

 ءماصصزح[ةدح غطت ةمكدتع 1هق لعد ةةتتتعم 011 1*, ق1)--8"1- 117

 لا كا ك
 ها اس يا ا | .)] دح 1 10 :

 ” 0 08-61 ل
 302 ةقك 8

 _- 1 معمول 4 01
 0000000 ف 10 2 8 2

 دفاديسادا تن تيس



 54 آ,11 1815 طاقات ل17

 ]0'دتللاعنسس 11 همن ةكتلمصأ نات6 مانت ]هم جرنعاوو 1" نت 2“

 1'نعداتت6 ع5 مممزدم»ن(غ هب لاذع 0'درتنفو آه ةنوه1م لع ءمدح7تهةوزح .

 المج ع8 رمرتمزجم61005 6101111668 أ ندنع ]مماتتع 1'هدتعنام قت

 ءا1م هج اتعب 0'ةردتنو ]د ءمدصت7ته هزم 068 ]م10]جهدة م8 6216
 1كم 16 قه هن ]'هدت مدنعرلمهتك قال زممانت' 01ه 76

.6 0016 12015011161316 011 
 اد وه صاع ءدتم1م> ع5 1[

 06 ) 91 له مددهأل غلو هدأ لد6كع لح ممدنعصتعت» ةتتعاع:

 2 ماهععتن» ]1مم لعدجح ةهرتصعف للخ ]016122161 8
 رطرخع تهفاتجحع ل1 همت 770و6 ةغ 16ه همدح[م[ةصدعتتت ةدكانع 165 نعاتتع

 (ةزتط0 ه8 011 0 ““

 6) 51 ]15 مدتند]11ن1م هنن طننو لحن لعاتحت نثنتع 38:16 :

 12 ماوعوتتنت» 1ع عت ةءعرتتصعو 011 566020

 همام ءهماتحع 011 ءمدص77م56 هأ 1م ءمرص]»]ةثدعتتت 66

 هرجع 1عو لعاتح ةعرتتصعق للنت 1**. 1
 6) "ع1 ناتمأ.

 اثر هده 06 ءمدكتقأ 0

 06 5“ ) 51 1]ه مهندل1نلاع عمك انفع لدت مانعصتعا" هات ل1 566010
011 

 02 ماهععانت» 16 ءمدصم]ةصصعتتت هطغتتع 165 عاتتع اءائات0ق68 3
 نمرتحرج056 أذ 1'ه> جتتتتح 0عاتتع 5[:222201 6عوتتتع 311 م1211 ©[

 هان 5ععم20 جرمزجمد6 0*هرددننو 15 16عام 068 1020110138 11011-
 اطاقمعو (ةكقصق 16 هده هذ ]ه مهد:هل1616 قا ةاننع نتن 1** ةصصعاف ) ءأن

 0'ةهردتنعو 18 مدمزجهدتتمح 16ع16ع ( مماتتن 16ه ههه هان ]2 مدتندلاناع

 هوا 611:66 لا 2*"* ةجعام ).
 6 ) 51 15 مو:ه11816 هوأ دن6ع 06 ]'ةصعناع كقةطحتتتات:

 لبنعو ءامقعو هم موقوعرنمدك جاجوم]تنتعدأ همانحتطصع نقهتتق 16 م8
 لك "هد مماخأ هدخلمدصم. لدقحت ةزث1 7 هذ 15 1015 3

 عا نمدكاتف1 ها, 11 7 ةدتتتل ]1ع 012661 ءانالنخ طه عاف 068 ]01:0-

 مم" مق 401111663 هدت 16ع16عو ممادتع 16و لعاتتع 32816459 16.

 اكواتق دع م1010دعءانمدق 288 هعاو 015ءانقةزم2> ها هلاهتتك 8

 هرعمرسم16و, ه6 2015 عمت 7ع1ل005 161 66 0116 120115 31028 هن

 قترتع ةهحعطقستك ][': هوا: ددوممعمت عد لفرح مدططفأ*ه1025 064 8

 ]هو 51018 210105161008. (11)



 11511011 1111815 مهن 3 مهو

 ن4 21111

 ندعو ا]زرستغكعع 110131 722111 تعمت جددعد» 2 12 03565 هت 0131 ©0136 3-

 ردوتتا ©6ام466© 1 عاند' عر هعو "تزن 720165 ©4 هه 1 ةددد 0135112610135.

 1عوتزدمددب ربودت٠ 1[جوندعلاع 1[*ن]1ةرردعغع ه'عوون 6طهدسال6 211 0161152

 016 13 ]جدن عدددأ نم © عرر ن6 ©,

 (0نعاوتتعع جتتكعاتتتف هزجن ءمرحقذتتتتأ 0ع5 ةدطاعق لوطفق 65

 118 طحماددمعطأ ]20111 ءطقهوتتع ةعرمؤعع لع نتعامل, ذا 1501عا1م

 هرخك همطقحعا6 اتتحع 0فدحم طفت وت هد, 168 لتع طن 822015 نحت

 ككرتعررمهأن 1ع انطق 0عق جتاتنعو هع "ةهتاوعطعاتت ةذءطقواتتع 682666.

 1مدنف 11 مك د كيقتع 0 تقلتكن ':ءح ءعاه. قسكدت ج]1هدف-دماتتف مآاتع

 06 ءةووجتع» 064 طحماتطعا ءماصتمسعتا 011 ]2115 3121561 هذ 15عام

 1مم انتم1[ ع5 0ع عاطف 0عدا1م172 أ 15 .1"ةةاجطم عال

 رلوا15 018م5 كمادع, نانع, ؟ماطصتتع 11 37: ه ع2 50115 01011756 115

 نو11ع ءطحعاتتع 061165 طمققع هج 18010015 3166 1126 1613

 لعو قكمو جتكتعو !ا]جمعم لمصنع اذعات ثان 1872201781 6

 . 16 نعاتتع جتتأ1ع5 132015 أ 0116 ]126 06 668 6120 8

 ةو111؟ هت 711211 ةهدص عطل تقل قمانحع 112دعو ها عع ةعطقر 0116 1

 ةزدزدمخأ ءمدص77086 ج01 هلع كمدتتع 11611 261115 666 6

 ردود" لعتع ةزوؤةطت ع8 لع ةزمز5[201 601717تأ1ع1215, 120118 25018 0

 0116 ءهماصستنمع 672111361012 068 هردزموان[5 ءللععاتلم 16 طماطم 6

 60 ه6 ءعمرستتتع 6؟ةطن861011 068 1مم ها0ا5 ؟11ةانعأم 22. طلعق 12870-

 مدام ةلسر)16ه5 مص ردوعوتتأ نقع 5[1310701 تما0ص770868 65 0111 اتت

 ء«م"عوزج 010ج 86187 عنماطك جات 00116, 5016 144, ©5 16 آ0ا11

 ةمدصتمعات» 204. 1[8هتق هع طمسااتع 06 2 نات1 ه8 ©ءآا11 06 5

 (هؤواتكمث, زم دعتع لتو, ندتت همن ءقانتت لت كتاعو ةهاغه1 065 ةرن»

 رممزتأم ءمرصرت هوم, تدودتتسلع جان551 1ع دمت أطاع 06 ةزة[6ط265 5

 0كعرتع 1ةهرمزتمد[5 ةاستم1 وم هما7عمقز20203135 ةذ 612016 056,

 ]ععورتعإو هرقذؤؤرمع5 ه'ةععرتم]ةدعرجا ل1 011201121ع ةعاما> 8

 ةموزتك 0100دط6عقر 1116176115 011 هم2100115 66 ن1 كهد2ع 28#.

 1 جتصتعررقت ءاطقعاتتتع 06 هعو 288 هدم12عمو10285 16115 011263“

  العان هلق لفحص دقة 0ما5 5016 5ث 1228 0612015 18:10115 12

 مرحدنتعع ناتمأ, ه1 20115 همم 101035 معو 011116 عشق ءوقر عا عد ت1

 غ1 | ]| ]| ]| | | ]| ]| ]| ]| ] ]| ]| | 3 4 0 0 6 3١55 هد وه ىاسعا ىدردغلا نوح اسست 7” ناس ساس ب

 ه رسام | 184



56 11181 1111111 

 [مةمعرذعع ف0 561ه61015 جتتتع 12 8عاتتنع5 0116 168 جات[ عاتتق نات
 هررغ 0هن56 06 هع ةجزعم ةمددك نلهدتف 1 طقاط]1أ1064 06 ءمودطق1 061",

 هزت جانت 3456 هوه هأ 20536 5.

 لآزم طمات5 2011:0605 2ه11551 1701:6201 ءا> الانع 1ه5 458 5

 نانإ ؟6ة0][عدأ 0ع ]5 ءهمص51061ة610> 068 تقأ68, 6 نآات1 5

 م1618 288 >< 48 حج 138924 هوه هأ 6 ل 13894 ع 89944 06

 مدع ج1 0دك. لع ه1 12811622835 20115 ©01251061:028, 011, ©01-
 [هدتح مرد علا 5 26 0111 32 666 662086 311 -20120 181012016 011 8116١

 موق, ءطقعتتع 12م7016 016 هع ععجتتع ةلتتنم]1101164 35 21668

 5 139524 >2 36 -ع 49604 ةدي1ع5810118, 1811164 13131

 61018 20200 8[1. - 11 هوا 7231 0116 08338 هع متاع 11 3 8

 اراعرر عم هزجزجم[5 0111 5 ء1025 166668. الآهتق 012 ]معاتت ©1751-

 هوومرت هعق 12770165 ءمرستمع 0611565 0011618 1027015 53138 011

 (هدح طلع نتعز) هز 2ع 165 ءمد810نم6 رمهه 60ا15 ءماطتتتع 68:316-

 رعبا 26ءعوووتتنع5 ه١ 1206مءرجلهطأق. ]146 07عد ةلمصع ذ نتتعأ
 مصانع 0ع مةزدزتم 75 لمصنع 1111 انتع 51 م6156 2ع! 6*0[

 اذ دس ءللعاأ لم ]جه ؟01هدغف هددت ةءاعدتع 04 !'لك6ع ةدرح»نةسفإ (12)
 [وصصتت هع عتتوتتل تمصتاتاع 0ع موردزرتما[8, 26016066 معو 801-
 126 هذ هعما1 نعد عادت هوه 0ع ]5 1" معمزجمعزل02: 1112 0
 كمدزومع هدسلتسمت “تعرصعاتط ةماتق 1ع دمت (1ع 7"هدرتمز"[ 41ت1161/6 6
 17010106 أ 1" هدتكطاتع 01311 ةقأ تماطتحتت 80118 16 طماتت 06 707772011

 هدعرت7 علام لح دصقتسع. له 1هلقم11 ه2 ءعقأ 0116 هعأاتت 0111 31118 6-
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 هرا101 : ]06 طمقطحع 125 16 تلق 06 811161:008161011 51 ]1'اخ12 0168 31:68 8

 مل هن !'ددتطنتع ةلئات, 1645 ةهعوتنت68[11 068 كعاتتع جتتعق 0من

 06 قغ6 هن دسم لح ةتمتسفطتور 12 ههمدتتع متعدعمدتتع 16 نه

 مدغم هقطق 11ططق6عاتتت 11 هءعأ1م هأ 11 هرج ممدات]أو انتتع كات

 2221:1116 ذ ءهع]116 مماتتت 1م 6358 06

 ('عوأن 60115 هع 0116 20115 3510128 هذ لتتتع ]3

 0ك 1ك 1

 عررد» 13 ردى ر1161© 16 ©عه]1عسل]عد» 1عو 0465 ه4 14م جدد عاعق لثسسنت

 متو عام 16و تنسق رود 1685 2114169 .

 '؟1"هدجغ تود عام مةعنزلت عدم ةأغونصغ ةصقعا7611164 كهف 16 ءءلءاعر
 ءاطووتنع قاف هوا 1ج ءم00ع ءمد”"ءةوزردهان0هدطك ةذ 1'ةهتتفافع نت 13118:1.

 (* عون مماتتتل 1101 هز> ه0ه2510861:6 ءطقواتتع 00656 ءهمطحتتع 123 6
 06 1'ةصعام نات 11 55 022086, 011 01115 عج عام1722 كماطتتتتع 13

 همكم 0ع ]جنم هزتت056 خذ هع( ةمعاع. 16 ءمرصتسع 15 5

 عما هلع هاتتع لحتتق 15 م10201102 068 جتئعق 0101 1عاتت' 601*-

 معوزرتم لعد هز ةرداتع 1ج عموصلمات» لعق ةتحعو ذ اله ماقعو لعق

 حصعاوو, هؤ ]'هح 035 6ع ]15 دمعفتتتتع 06 ]1'هتنع نتتع هوه 18 1206-

 ةاتتتع 06 1'جصعام نتتت 111

 1و قسمءمصتمعجعع 06 ةمدتك ءعمعاع هقك لمدع 18 دجعقاتتتع 8

 : مزق ةهمعاعو 0ع ةمددك تمص عام هذ 1مم هفته مدتعق 102 66
 هر 360 موج: 65 6عواعف. ]لع محقستع 115 هددق 0ت01856 1ع للقطط

 هد 120 موو هذ 1'هععوماتم» لع ]ةلطتقأ"ع ةلاطواح طظتطقتت كلاطآع
 رماتستب ندتت, انت, لتحن5ع 16 ةتحسصغطتع هد عانت موج645 06 120
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 حتما[ 6م نكمدك 16 همتتطاجتنع ءمجعم70ع جتطقا 3762م هواتتت 06 ©

 لتنت م1 هد. مرددنتقع ناتم1 1مم ةقاتنمدماتع5 هدأ 010226 16ه 8

 06 عمتك عت 168 جرخعقر 165 هم>0عقر هأ 168 ةتطصتتق 168 اتتطصق 291: 8
 ١ هيت عور 0 هم18ق 16و مالضعامعمم 0ع ]5 عقماتط6اتتع ةلطقت 0116 66

 هىؤ هدعماتون6 ةمصع ]اةصطخمل نعلم 0ع !:تخلصقعءوأو ه6 قطف
 0 امو ٠ ٠

 (0هع1 هرجغودملتا1 11 طماتق 1هتتأك 01161)3, 0116 03118 1عة858 85

 جمان مصمتستو انعم, ةاتقفأ طلع نتنع لمسف 1'ةذان06 عدو ظعتتوقر 11 7

 26 161116 خذ همت ج1 112 ]5 12311016 016 مما171* 14ه 8

 رروتخ 16م3 جنطتخعو 168 هقمأ165 هأ 16ه ةصعاعق 0ع ةماتك 61181816 166-
 (ةهرمعنام "ءءؤزلت عع. للا هنمدصتمع  لقهتق ةماتثع عوطعتنطع 06 ©6
 تمدصتنم, 11 هعك ةصلتعردودعواتا م 06 كمدصفتكتع نتتع1نا68 م9 06

 هوه 013261668 ماتت“ ةهز> 060دنتنتنع 168 ةتتلتعق, هز 2 66911 طق

 - عم طتغ ع5 نواعم 120665 ةتتتخ 168 هب*عو هل 16و همز*06و هدج اطلع
 ةاتتخ 16ه همر" عع 6[ 765 عقربورى. لا واتق ءدوم0ةع7م)ع 0ماظتع 1ظ0ا1 08

 اطمن ©ع ناتت 9 اهنا ةتتتع 0108 01 01/4: 001065 تح نمامتتم 61811:
 ردود 1م ته عاعو 6

 طوس ءءاقر 11 حق ءمصصقتكتع انتج ةصعاف ةنتطنع نتف !'ةصعاف
 «1"م1, 011 0عاتتع 601568, 0اآ1 طاع 112 00166 © انتل 31814 3116©

 ١ ندع 1آ”:ةصعتام ةعمتك. 186 ]ض تمزق هقق قب ءهماصقت 061610 :

 1. 81 ]'هرج طع همدصقتتل ناتئتت ةطعاف 21016 نانع 1'؟ةصعاع لتثمتك
 هرد 05 عانو 1ع 20181 6ددع جهصعاع, ءأ 16 تهتطعاع ةوزثذ 06[ ةطصستسطك

 نتمطك 8ث همه ةصعاعد نأ ]هدتنف هه 70168, ةقطق 01105 6

 مقوطتت م1285 ءماطصقأأع 13 71316م عتتو70 ان 0ع ©0عو
 11. 51 1'هرج لمدصع  لعاتتع 06168, 02 0137612 16 3*"* هد

 مروح 15 ممعتصع 0ع ]ص ةمدصتمسع هان 0ع 15 011 6دةهددعع 06 لعاتتع
 ٠ م

(2 

 ١ عورتا 65 هأ اتنع 1015 ]هه ارعمتف 206665 0 661طح 1 265 011 016 طم ]11613

 ممزع ةهدعاعع ةنتقدت. ةمزغ قلق دس هتمسعاع "ةءامسعاع ذمقعتخ ب 16



 08 0 م

 مهزمزممد6 06 1'ط9مماثدتتقعم خلان ذ خلط ةعرتح ةعوأ هنت "ةزت[2015

 190 مورحننعد "هرتتندءدتدسسأت 16 لتمدغطع ذا قل, ةعامت> 12 126-
 دمع 0*هردتنم 1دوسعاام 16 لتدحسغنبع هى ةعدل ذ 190. ةجهتدت 06
 (هرحصستمم6 خ15 لورتق هعانأةف دطعقات7 "6, 012 ةتتتثقك 51011576 "211581 1216

 ل13 نتن يؤ ]د محعدد>:ه 06 !'ةدصعافع ملنآت. لطلدنصق هع عده هع نتنأ
 رعوذودنو 14 1 لكعرست - نادت عمد[ د: عرجعع ةورنو اه هامات لعا1' ةصعا ءاتخ(1(.0)

 111. 851 165 لمدطتغعو5 ةماطك انت 322164 تأ انتح 616, 1 ةدعام
 ءماحصتت لمصصعتتج 1['حصعاع ةنجعماطتتا1 أ 165 0070685 0ع8 ه28:168و

 هذ 0. 1م تمزق قؤضه ةعرتمدك لقسق اه دمعماتت"ع 0 جرد غم [هوانعأاو
 16 هقمأف هررزنمو6 خذ 1'دصعاع لسم16, ز'ءداعتتلف 16 كتهصغأ* عر, 518

 16 120: أ 16 2201[ نلت 6016 هماطتطات ةن انت 211616 ©6016 86-

 15 6عوهأل 211 2322076 016 12 تن0ه106 016 1'ةدطعافع 0111 3 7201

 همم 16 همأان6ك ءمطصصتتب ةذ آه هنما06م 0ع ]'ةصعافم ناتت ه ]0انن:

 م06 ]'دتتطخع ءهقماقفر ةعاماج ]د طحعفتتتع 0”هرددتنن !ادوتتعالاع 15 6
 هردرممد6ع خذ ]1'درتعام ل016 هه لع 1290. 02 ءهمردسمتالتن2» 1

 تتح ةتتكاثع 0016 لتحت ط1132216 هأ 1'هزج م120ع6م0عدنون لع طمقاحع 01:

 16ه :قفسعر

 طمتتت 16و تمص عا ع5 دمت عءاوت عاعو, ه1 1'ة2 ءمدصقتم 86اة16-
 معزا انت 6[060 هد نعاتتع 6م68[6, 0آ1 انت 32816 هذ انتن 606 11

 هوز زم موهزاام هج تسع ةتتكتع نطموع. 1هدتتن علاه 11 تنته

 مدس متانع عاتتع ة2عاعقب لعاتتع هج عا1و5 ءأذ انتتح همام, 0عاتتت 5

 أ انتج 22816, 011 1م 61018 00168. (ل6 نتتت 1016 01183:616 025 ذ

 600101611 ظ ظ

 [1... 05 ءمدصمتأا 16م لعتع ه2 ع]1عق. 01 هل "عاتق 16 3*3“ أ

 ]خسر ءىمردصمتان"ه 163 جصعاعفر ةعامرج ]15 ططعفاتتنع 0 ةر768 18
 ودعا1م 16 لتوسغطتو همن لم 120. ]رع تمصعاع ةعانتح ةتطقا لفات

 نانو ةءقو 1هدحصع, ةوق ن6 هعممجعقتتت هج ةتتتكع ة 60111181-

 نع ]جد عمل عاتتن 71016 0ع هع 065.

 11... 0م قمدصسع ةكعاترع ه2 عامه ةهأذ انت 60156. ]10925 هع ءوه ©
 خقفسع" وررعام هقذ همحتحات ةتطفأا نا16 15 ةثم15 تم1عد (ةةطاتلقتت'عق):

 هأ 16 خجرمزدما:[ 0ع آه ءم06ع 0ع ]1'دصعتاع 01227086 ج11 6[601 تماحتتتت
 خذله همم 0ع ]'ةطصعافع هزدرجمو6 هنن هقمأق ةطعماطتتتت, 5ع]1ه2> 18

 رجعدسسع 0' هرجع 1حوسعمااع 1ع لتوتصسفطتع هى 06 120, همن هعمل



 "00000 ا 69

 هن 1هزم]ج015 ل1 60666 نماحتطتت, ذب 1'جتتاتنع 06أ6. (نه لعتتتت عا 6016 ةع-

 اخ كماجع ءهمطتطتت, ها 1'هط١ م10عقم0عم2جع 06 طمقتتتع م0111: 1م قام“
60016 

 111. ند كمطتنحتع لعتتع 66565 هن دنس 22816. 81 قمن ةطعاع وأ

 هردزجمو6 خذ ]كنت 0ع5 همأ565 لمدصقف, 16 ةردزمما[ 06 12 دن

 (جاحاتاحتتنع) هزدزجمعمع خذ ]'حتتعاع هكمطتصحتتب 8 ةه 001206 0111 ©01768-

 رمماج0 هتك ©6016 هماحتحاتت 515 62:51 جت 1307201[ 065 0عاتتع 6.

 (لوعز 1هرتن هماحتتمتاتع ]'ةتتطتتع ةع]او. 01 1017ه ج1018 1و6 3»*
 ةردعأم هذ 16 855 غن جسمفت. 06 هث دم عاف كمطتن6 هقأأ 8

 هرجكرتع 1من لعتجدع هممم65 لمدصقع, مدرصتسع !'ةتعافع خلد هنت 5
 هرجع 165 لعماتج همأ[65 ْىكلط خلل, جطو1ةهو 06 8 ةجتع خال 5

 مومموصلت عامل متع ظلت. !'هدتق ةتسوت ةتسقأ 16 ةتمسعاف "ةءاوطعاو

1 ْ 8 

 طا( لمص طماتقك ءمطصقتفةهارق 16 ءقن6 ْىكللق هغ 1!'ةصعاو خب هد

 هرج ةاننعاتو اك, الخرب هذ 1'هرج "عامان ءاتق جتطتقأ 0828 ات 068 8

 ]تم ءملعطتم: هذ. 0. لهصف ]16 هوه هذ اان, (لأآل ةماطا هماطتطات5 :

 هرح همطصمتأال"ح لغه 1هدته عن هان 1'ةصعاف (ل, نمحتتع 201158 8

601106 

 .11١ 0م ةكمدصع 1هو عمو ءمم65 لدن ةتمطصعامو خلل,

 راماتق ءهداعمن ل ةعمدف 1 معممءوصملتعات]هتتنع ةوامد 15 طزوعاف هدنلتع

 ممتع رز هن منعرمتسسا 1'هععولمهسأ مكتع 165 لعاتحع ءوتتننو لع حب

 ا ا

1 3 2 5-0 

 ظان هن 16 هددتنت لع ىلع, ننعم طماتق لتتةهنمدق مودع 1م لمدطاف

 06 اظانر .16 نتماغلمصن ةعاتك 815, هن جامد ]ه دطوعتسم 06 1'هععق-

 كمصك لت هةتتتت لع ملت هن 16 ءةدتتق لع 1311, 0مددصعتتم ]5 موتخ

8 
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 رجع لت ن]دترتع. 0 ةتتتو ةتطقأ لعمانع تهدد عامعو ععادتتعاعو 0ك

 هرج ممانخت 06 مرحصتسمت“ 1ع هدعاعق, هنت ط3: عمو انعاق ه2 06-

 (ةحستصعانج» ةدصقاتتكو هعانتع ل1 تامحتعام خلل,

 ؟هزلخ حد نسنمز ءمرسفتفأو اه طحففطملع لعد جتععق تأ 011

 (سمسأت هذ عا16ه. 0عو هب"عو هل 06و ةسكب ]ه طماتماح 1010810 عات-

 (نأع هج يأ ننعم ]16 "هزدزجم1:[ 0ع5 ه6أ68 ع3 6881 ةنت نينا 06

 ةززراتق 068 ج22:165 010170868 مة 068 66668,

 كمز16 1؟ تمصعاع 4خظأل, ]6 0318 6:

 413: 3ق0:: ةزستف ةسعاع قل: ةزسنف ةصعاع ملظال 5

 وع كن تمد عام (0و8 لت تس
 01118812 ع:أ ©, ! 6001111

 ا

72 

 آ 285 8 4 2-0 1 3 1

 101101151101101. 8101هددهعتج 180 زحدقواتتش نق نودتع 01-60 ])©

 () قمع انح 137:01 69:01 3 0193 ةمعوتحمم 191) أ 101010 نرحب ]105-

 نان هو "هدعمطأا 6 ة56ع هما هانم هن لل. آلء ]) 013158ع3 ]19 م61

 ممصمتعساهتسو 11" هن 011, 101" ح هم خ01. طممامدعوت 6عقاع»

 دعما ظانر نانقوان خذ نع نا16 811 عج 60. ]0و 1 ةجوع نص 1ةئهدد ح11

 ةفورتحموم 111' نست ةورتك ءهماتزح6 هت :ممتسك "1, ممن 16 ماءمامت-

 ععرسمعدأا 06 ملط. ق3لطةتقدوت .1ه معتم ءج01 ءاناهتتنع لئاكب نع ةعاتك 6

 هرصاتق 06 !دطعاع مقلط(. ])ع ى حجاوتقدود مل معممءعرلتعاتاهلتع

 هد 019, هده هتتنعتز خلق : حلر : 113 (ددرتمد) :. 115. (3 ةةتتقق

 06 15 ةتستلتطا0ع 068 ةتمصعاعو كلظار '!'1]آك,) ءاأ ١ ءةتتقفم 06
 آه ةنستلتن06ع 0ع5 نعمسعاعو خللا, 0"101, ٠

 مال ىلع: 121": آل( (موجمدز :0' ها رمدتع 12 220201102 168166 :
 418: ةلل::101" . (ةزد ه013) : 1ع (ةزص خلاأن) هن. و. 8

ْ : 440101116141 00 

 مى ادوتمدعتد خلق معمم وحلت كناقتستع ةاتتخ 18300: مخم1هدععت خلت, خل

 زاتكوتات خذ هه نع لآ" ])-13-60. آنه 67 ةدتع 1011. 7

 آل, 112 مممموج0ل1ءان] هت ع5 هنن 41. اندصق 1ع نتددعاع ملأت
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 ][:دصعام 19 نئدصغ قل-متك, 183 ةوعد 16 ءمصماةصعمف 06 فى

 101 -عوزس 4ىلز فلل ت وزن 28. 106 مجقدمم 025 16 322816 ةل](ن

 * مة د( -ح ونزع 6 0 هت ن1" ةمدر1 61: هرجع 171 ع هند : لور ك2 مرق

 و5 لت ةتمسعاو 0و8 لت 111

 22 ممم 0611

 ”اا  ما
 ل
 ةاا و ةك

 ل6 هذ ءدتتقع 0ع ]د ةلطتلتما10ع 065 لعادح تمصعاود لظلت, ق1:

 م4: ملث:: كل) (مدرمد): مىلل' (ةزص. 8): 06 . مقسم
 ملت : خل : : للك (ةنص. (0) : خلت (تورت محل, ذة عدوتتقو 06 15 ةنطت]ت 61106 8

 0هدع ةتمطسعا ومر خلل(, خلكل", هع ونت موتع 6'1عولتكم 01016 05

 لمدتم ملط : 40:: خلك (ةزستق 0) : ةلل' (ةزصتتق 2). 0. ©. 1". 1
 (نعو ممتطكق هتطقأا 6161068 ]6 018 ©6 نات هات:

 (لورتحتستع 16و ةرصعامو هذ آله ء1لتتعمس16ةةءنعع ةمات6 158 2201616 8
 312168 ةهتت ءهعطات6ه 1018011115 12661*ععزدنعاتأ 1112 16126 31:6 8111: 2

 ١ 011م1 6 ءاتعع هآذ ن6 3828:16'[1 01018: 811 ©6116 8. 120111 336

 16 ونت1و6[1 06 15 هاتعم2161:ععع, 13 122681116 0168 110158 8

 لختس تمت عام هنأ 6عداع ذ ادتحم لمدمت-ءاتعمد01 6 هعع هأذ 165 ةذصاتق

 نان1 ةماط6 15 12201616 ع8 ه0م10عقر 10180116 120118 6252 138

 115326 مماتتت 12 22651116 065 جاقنأع5 ةططم13ععا2 9 هيل 6ث:

 مجسم ةدعتت 16 ةهصعافو تح هعططنع. (3).
 م3تسمز ةاهوعتعددصسم لكس تممعاو موءانوسعاعر هت طماتق هماطتقتعل

 عمزرتق هعق م1568, 91 15 2266006 068 ةاطتتقر, 1'طج01611156 8

 خذ ]خنت 0165 ءقممم5 لقصف 16 "هدمها لتحت 12701 هنت ةألتاتق 016 1'ةتحع

 عام هزرزجمو6 ذ هم 6056 هذ موت 16 ةلطتتق 01 1610111618 82816'1.

 22 لل[ 851 هع نتتل طماتق ه8 م2126 قا آ12 212:16 تهأن 111 6[00 58
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 تمرح 005*161 مودع آ]ذ دحقمستع اعمق ةنحعاعو لت تمد عناع عءاوتت عام أ
 16 مةردزردمدت6 لم ةزطاتق 06 1'دتت عاف 012172086 311 ©«6[06 ءهماتتتات, 311 8
 06 ]'حسداعو ةتونام ةعرتق 6هو1 هت 18121201 011 6 لوصتك 31

 ءماف. 8ةدع ل]ه ها ءماحت قلته 148 :

” 

 [”0ا11: هم 011 55 068 جتاتكا"عق 612128:168, 81 1' هج ءماحتتق15 (عاتتع

 جفا عم هأنءاحتح 2056, 01 6011515 148 لعاتتع هتتل1:8 ما 68

 هع نتتع 201158 25025 036 هادم 1م تمص عاف 6ء[3م2عاع. 851 8

 ود قمم ةمادغ لعاتتع ه6165 ها اتتح 3281م (طماح ءماصتت778) 16 1:30-

 رجم لدن ©6066 022086 ذ 1'ةجع:1م هماتتتاتت + ة 1511616 6[606, ب

 ةووأآ هت 1ةزد27016 011 512118 06 15216 تهكمدتتتآ 311 511115 0

 1'درصعامع هرزنمو6 ذه 1'ةدتطنع 0016. ]لن 101850116 70118 2:111:63 11

 1ع ةهصعاع5 >0 تهمط12316162 211581 16 ©6[0 ءوادتتات. - 81

 1"حصعاع ةؤوتكث ءمدصمتتع هدانتع 163 لعد ه6مغ685 لمدن هاذ ةعلتتق
 ءمدصتتمع 11 5 666 016. - 81 168 م2268 601251566125 08118 8

 1018 01668, 16011762 051010 15 معتم علت عات1ه11:ع ءماطتتتتع آل

 وه نغ6 لتك, هزماتقع ناتمأب 70118 مهمات" عتت ءمدصقتأانع 168 69

 ءمرتحتتع 70115 168 .60ا1761162 811 هع 106 ت81 0'نتط 16
 ا

 1ع1 مع ةءحصتطع هع 0116 20118 35105 016 ةاتت' 1عق 18118: 8.

 80/500 لالا ل اانا

 الجنوزعم كمردخغ 12 ءهمددس ح1 ةدورتعع هدأ (نودسكتلع ةهسكق 12 د01

 لس نم 201111241 رماه

 ةتتكتكتكككككطا83تكتككثكثتك““

 51 وصف ان مقدم هعع1م 1'هرج ءمدجتتق11غ 15 ةمدنحتنتع 06 0عاتتت 8

 زن 6 عوتتحب همدق6ءان 115 لمد 15 ةمدصتتع 5016 2012016 16

 كعرصت- لتعم سكن عررعع هذ ه1 1'هرج ءمادتقلتا ه2 011616 16 2321201

 عم ةزرحاتق 06 هوو عاتتع ج7عو هدأت ءاتتعب 012 ]عادات 6 عزتطم]ت علت

 ءاندوعتتتت 06 هعو لعاتت 25.
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 ك0مزعربا ههصق 16 ءورنءامع ق8(, لعد جتتعو كلظ, خلع م26 8

 هات 6مم1668 56 ةماتعاطعاتا 311 270125 لل : هز 00226 16111: 6
 هز م41

 هل 40
 ظفاأل < 2 هلتتعم21616266, 831251 0116 16 201

 ]6 015 011:02 معاتت 061ءدتستسعات ذل, خل.

 0101"100171011511:. 'لئادطعت 15 م06 8( هن 1ع لتددحصغطتع خلت نحت
 هع همادمءت هز لل. ةلهطعمت هلت ءودطانعر 11 0660116

 هات (نط, ]012567 18]'. لطودتع ظل ةغوصأ ءهماحتتتت 012 021811
 عزت 41

 011551 12 هم06 8(: 6ةانواطأ هماج211 01 60112313[ 51
 هز مى(

 م 0116 120118 81112120861028 6981 8 بس 0
1 00 

 1100 ا ا ا ف اللا 6
 101 ال 4

 هأ مور همدقؤوتتعمت 1011 هن 111 (ءمدتصتتق 06 12ه 6 1

 طقان)ر ةمدغ6 ةتسق] ع5 ]ا1عرتع5و ءمدصتتعو. ![دتصاغونقتتت 0هدطتق 16

 ت10 عاع هءادسج عام ]10111 هرج نقصت وتأك 14و لعتتتع 6565 06 'ةصعأو

 لنم15 هأغ رموتع همدقفواتعاتا 1'ةصعاف 101". آ0'ةتلاعتتتق 8181 (نتحت

 601ع8ةز2010 ة 15 2201516 06 .1'هدنع 8ا(ن) هوا كمدتقتت. (02> 6
 هاطقا هذ 066ءعصصتسعا» 1'؟ةحعاو ]خب نتن ؟هتت:6عمز2020 ذ 1'ةدنع خب

 هذ 068 10ه ]'جدتع مطلظ ادتحطسقتمع. (ل. 0. 1". ]).
 ل06 ممقتسعر 501625 70115 لهدطق 16 هءاةنءلم مللت, 165 لعاتتتع 5

 مان, ةللظ, 6615 ونتتع طماتك 7600605 06 165 0فمقمتت ةرتوصت لل

 رجمات1: هدا 60156  همدمتما116 : 65 5015 26 8ان حج نل8 - ىذه(
 ا مدل شكا 22 : :

 60121211, 8311251 0116 - ٠ ]6 015 011:01 176115 21115761 هع 06-
 نا 08

 عرس عا ةطقعاتتت 063 لعاتع 765 الب, ك8.
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 0111011517:011011)1. 1" هتكعف 138 16 دق 13
 ةةسملظ. الذم ا
 ةذط خ0  .لكلس ان

 ات : 100, 8( 6 801215 01211115© 

 هأ 7831 256011121 0 _- - طوع اهم مدس قثأه آن ءا طللإ

 هر» ءمدتتهثأا 311551 111" -ح هموزتاتق 6 - 10325 1© 6

 مععاوسسعا و 111"]), هرج ءمدصقتا ةتسفأ 165 لعتع ءق6ممم5 ظلل, طلو

 هغ مون ءمدكووانعمأ 1'ةصعاف 1111, هذ ةتتفدأت 1'ةصفاو 11150 نتنت
 حج مماتت“ 22651116 15 2201516 06 1'هدنع ءمدصتصتتت7»- 18(. ظةتع اه

 هرج جئتك عز:» ة من2316 1ةصعاف (نآخب هتصقا ونتتعف 131:2

 مل. 0.0.1.1. (4)

 31 مزح مقلق >> ةزص خلل, هرج ه 121 61هعءا202 011 همام 06 ذل:
 ررححتم هز ةزص م13 < مزح خ0, ورح ةتتتم ]د[ ءدتهععانمات ك1 ءقأن 06 ل.
 51 165 ةززتتتق 80215 6عواتت, 1م 0006 ةعانق 237511816 11 113811.

 114ج ]1هةدعرس ءردغ لن ج11 ةددتق 0333 0115618631033 10011
 1© درست 1 ©2959.

 11116 م1165 16 ةزستتق 06 ]5 نعدتتت - ةمتحتتصع 068 0عاتتت 8

 (18211) مدع 16 ماننق عتتقتتل 068 لعاتتع ةعتمعف 11 12212016 0013-

 رمز - 01 ؟لموم 16 م0016 ج31: 15 ةمدصتتطع 068 0ءاتتع 56112268 أ
 0هاطا1عم 16 ناتم 1 عاطأرب 70115 ةتتتثعت ط0(. 11661ةهدط عا عت-عا> 16 لاق
 06 15 لعرمت - ةمدححتتع 065 0عاتتع ةتتعؤز 15 0111616266 0116 18
 ةهممعامادو 1ه *ءامرع ةعاتو ]1و [1 عع 1011. ظطومفت 19 ةهعاتطتع ه6

 06 ]15 ةمدصتمع 1 ءوتتت6 06 15 1"ةاءاتتتع هذ 011 ©3116 011 6081-

 رحتتق 06 ]جه لعرمت - ةمدحتتع 063 مانع ةعو (11"1 زر دحتتل م1162 1046



 آ11 1811 1051111115 25

 مور 60 هن 0115ه هع ماه0نتك مودع 1 "ةعاطصع (101”) : هطفتنءاط عت
 هرج ةهدحقات156 ]'ةهدنع لقصف 15 6516 عد ةلطتتق زر ةتعتص عت[ عا ةتخع

 (ةهردعام ]18"01) 064 15 هعرست - ةمرصتحتع 068 23768, 06 006 015

 هاد دمعت 31251 ةعائه 16 مانسف عقل جتنع خلت : "هعدسعءطعت هعءأن
 جاع 06 ]د ةودحتطع 65 70115 211162 16 مآاتق مءاتأ. (5).

 10118 هعاانم 0م6:ه11012 20115 511222080128 0116 13 85012126 8

 عدع جرتعو ةهقأ دطمم1201:6 ن6 12 01ع01-110021616266, 81 15

 1[:ةتقمات 0116 ه'6ه85 16 هده نآ31 56 6[7216862 16 ]م18 850115725 كد

 مقم*هدحمتم16. (نعردع20522, 51 012'1 51122086 06 13 ةمدطت0ص6 8

 0عدتتع ةتثعو هقأ طحما2016 نع 12 ©116002161:ع2عع هآ 0116 نق عانت

 068 1 ةهدتتع ةتعو هقأ 22012016 0116 12 0601 - ©11001161"عا31 عر 6*1-

 مهصعاطعم ءاقعاتتت 0'عتتع 06 15 نعت - كتعمت[16ةدععر 21015 6
 0111 واماكن 370188 ]15 8501186186101 011 71118 22820 216 ةءانو

 1ع ماتتق معاك, © 606 011 1ةواعاتت 270188 12 8018118661012 1

 ]م1118 معز, ةعانون 16م رماتتق 23201 آن 70118 311167 31181 66 6

 ؟واتق ءنطعدءاطفت. ()ا26 51 18 ةودحطحتصو 06و لعاتتع 9165 هو 62ولع ذ

 13 ه1 عرم]- 11:62م 6ز:ع2عع ها ذ 15 112021616226 62161", 70118 6

 01160 01عج م35 ذ عماد مث ا1:ع 165 لعاتتع 21:68 281: 66 2106606. (6).

 14ج ط115هعردم ءعددأك 011 ©2111 220113 1© 56601101 ©29 .

 (011 ءمددصمتا 16 ةردزتم5 065 ةزصتتق هذ 15 011161 ءدعو 068 91:68).

 11مل رمان مت 10 16 ةزسنق 06 1 عدمت - 01861 هطععو 068 لعاتتع

 جتعقب م1 16 ماه عتق 068 لعاتع [ءاتطحعق 011 1320126

 ها 0191862 16 م200115 مهتع 15 012 61ءارعع 068 عاتتع 6175268 131

 1"ةرمزردمان : 0001623 16 ناتم1 عنا, 70115 1162 آل . 16612161162

 ضصظ”ذذ771 ]| ]| ] ]| 0 ]| ]| | ]| || ]| ]0 2 ل لو و ل ل
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 هرج 16 ةزساتق 06 15 عدت - 011616226. ()6 نان1 168أ618, [11]), 5

 1[:ةزدزردع]1ةمق 15 مواورطتتعز ]216262 ]15 ةهعاتتف ©2166 06 15 8ماطق-

 ردع ل11 توز:6 06 15 عغة116 ا 011 ©3116 011 ©0ةللت115 06

 ةعرصت- 0111 6رعد عع, طحت[ 01162 18 1"عانورحتتف ]م81 60 أ 0151862 1083“

 ]ن مةهعاسع (1017”). نامت ءطفتم 1'هتنع ءم"ععزج6ج0هتق 0815 19 46

 0عو ةزستتق, 7015 ةتنتنعتج 1'حصعام طلال : دزوهدن5ءم-7 اه لعست 0166-

 معرعع, 16 "6ةدت1][ه5 ةعاثز 1ع ماتتق عنو20 ةهنعع ظانللإ 7

 هر 15 ل336 همعو, 16 ن6هدآغه5 هاتفه مطتماثنك 16 ماتتق معاك

 جانع ىلا, هذ 16 هواعجت1 هه ةءطصتصتعتتنط 161, 81 16 ةلتتتتق 011 8

 عرتومتل جتنع هنأ ماتق كنور 0116 16 ةتصاتق 011 ]211185 261. 8

 16 هوه هما هتتتعر 20115 ه2 21:62018 168 ةاتز)م1612622185. 0016 81 8

 كعرتتع ةزصتتق هم 6عوتتتعب ©. ة. 0. 81 165 0عاتتع ةعتطتعق ل11 0]1:3-

 ممزتأ ةمادأ 6عوتتتع 20118 2250118 ]م18 طءوهذتح 06 هع ءواعاتلب 681

 جامزنق 20115 7012ع2005 1ه 2201616 لت هانم 1ةطصعتأا 06 6 1١١

 ءا هم ةمزكه 16 ماتتق عاما 31:6. (1)

 قرع م0606 06 1: 1[ةدستت“ قاد ورت- ل 15-251 ءددعأ1* 215.

 1م ععت انج ءءنع]1م : م"هدعت هانت نم هءانن16 لعاتج ة1:عق كلان, (نلقو
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 مج اط16و لعق ةرتعو 1طعماجتلا18, 010125 012 601272841: ]20111312 18: 8010-

 ج6 جا0ق1 0116 145 5[230201 068 811115: 011 162 51 168 06اتتع

 حرتعو ىلظأنر 8انر عمرك 145 جدئعو 00165 06 هوان نات1 0017عادأ

 ةؤرعع مةاموتعطقق !]نح 06 1”ةتتكانعب هز 6021335 0116 16ا11* 01116-

 رمزتعم هوا 1]ه 2201516 06 ]'ةع ى]لط هآ 0116 1عاج178 812115 5015

 ةقطق انجح هعموتط 12200601. ١ ل[ةمماتق 165 م06 كل, 8(, لذ.
 (نرو عمصصمتأ خط ه. ة. 0. 15 همام 06 1'جتتع 00116 06 15 ةماط-
 ج6 068 نعت ة1"عو ءاجعتتءطق8 هاج طاع 18 ©0106 06 1عاتتخ 01116-

 معمم. 002 26 ءهنماطتحقلأ 735 165 60065 ىلا, (8 ه ة. 0. 68
 6ه010عو ع5 0عاتتع 31069 12601212115. ]ل11 201125 8 2261262 ةاتتن 18 6

 معن, 15 معتمة ع 1ة116 818: 11 7 ةتتتتح كلتن] 638 3ث 00106 1م:
 ةعاماج 016 15 م61ممص01ان13116 1021618 :
 16 8مهدتن ل 322عا16م 011 6056 06 ل.

 2“ ري 18 هرمون م 415 ةجعع !جوتتعاام 6116 56 000000

 39 لروصق ]ةصاقاتاعاتت' 011 1
 4“ 8س ]5 02016 80 ججعع !دوتتعإ1او ءهأ1ه ةه©

 سس

4 0 0 
 4 ١ د 1 1 2

0000 1 
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 قع 80م5 لن ةتقسعاو هاتحلعاف 06 (ل,

 رز رق

7 

 ]نجف ةمات5 ءمو هدف لهصو 16 نتمصوعاو موءامدوعاع 18100, 8
 كعاتع هم565 ظلت, (نلك1, ةعرماتك تماحتتتتق 856102 19 2268116 9

 1دوسنعااو اأن ع 60: ه6 ءمدصتصو 01 ©0231 16 12801: 0
 رى
 هرج همردت ةثأدنج ةتتقدذ خلل 0'هرمتقو هوانغ طمعداتتع. 1آ)هدذع خلك

 عمره همدتت7: هذ 06 4لتر 1018 نت ءمرصرح»نون معا 182816 001

 هرد 165 ملط ةماماج 15 دمعداتتتع 0”جرمتنغو !1دوتتعأااو ان حج 0.

 (نورع 1'ةصعاو 8انأك ع 8الذ وأ كماحتتتت 011 1220126125 0116 11
 م18 وأ ىصدطات. لطبق هتقدتت 31553166 06 15 ءمد06 ىلط ؟ءرذه ةلققأ

 ماج متع 8( هذ لح طحماتمعاتأا 011:02 هم 21615 15 ©0106 800

 011 هما 3418 311881 1'ة1ث6 8(.

 11حردن دنع لمددغ ©2© جعورسسغا»ع ةعوطلتغ ةودح ©2161

 ععستن 1© 1< 29.

 اطلم1مصات عم مددت 60 (0(8) 16 مدقف6وتنعطتأا 011 12121201: 6
 (ءمرتتوةزجمملهط6 ذ 15 ]عطف ةلنزز 01862 مودع !'ةتا6ع60 ءاتك

 ْ , 820 120 و
 ( 111 026522020 هذ ظ(ل, ء.ءضذ. 0. ناتئ5> 2م حر 061 06

 0116 20115 37611« ه05 16 7200711 010 6111/:601185001. 51 18. ة0اتحتتتع

 065 لعاتع ةعو هوا << + همومك (5ع.5) هتتعسعاتلتعت 16 "0011
 0: 6(1)60150ز11 للح ءموتسصتتك 06 ]1 ةودحتسم 068 لعتجع ةنععو (!ن دع (ن15).

 هاتف جزممو]1ءنمدق هعاغئه نسمتأل6 15 عارم ( انعدع تلك.
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 (لانع 81 ]15 ةماطحتتمع 065 لماتع ةاعو رح + هتتتعمدك (54. 1. 2. 3.)

 رسوم 15 0126 عجعع ءصاطتع 16 72700041 014 001150016111 أن
 1م تهموزصتاتق 06 15 ةماطتت>72© ((011) ©6 0111 602511611698 15

 مءاءاحتتف ( الز. ةزوا6[3ه2 16 ءوتتتك 06 15 >ءاعاتتتع ( كلن) جان
 ءدرتخ6 لد ةزصتتق (آ]8) 0ع ]هج ةمدحتس6 068 نعاتتع 3168 عن 216-

 فمع 15 386126. ]101791562 رمدتع هقمأمغغ 1ةعاتق 16 م0011 لت

 هزساتف 06 ]13 ةمدحتتع 068 نلعاتتع هتثعذ (8]ك) موت 60, هذ ءاحمتج

 ءارعر ]1'جدنع دق 15 ج16 0عق ةزطتتق. ا!ل[ةتسغوطمتأا 51 1! ' هععنو

 هنأ لت ءقمذف لت مامن لح ءمدقةودعتأا كمدصتسع لقصف ]18 8. 3
 جاع ظل

 جا1015 هوما جدنع ةعاتق 1'جدنع ءطعتعطك ( )زر 66 هعوأ ءءااتت

 0111 ©01عةز20201 211 اةعتتتمع 211660 عطا 011 232201:. (0116 ه1

 ]' ءععؤه هقأ لات ©0616 نتن ءهمعزطاتق 06 15 ةمرتطتتع (16 016115 8

 هر
1 

 511 7 5 6عواتت6, ماصتمع لقتق 15 84. 2, ة1015 ]1'ةلنع 6

 ناتت هم""عوزرجوت0 ذ ]'ةصغ6عءقملعدت ةدذ 16 تقلد. 196 ه1 18 واط

 رصف 065 0عاتتع ةتخعو ( ةطلنات رز حح تح 011301ةطق (58. 4.) رو 7
 ]5 ةهعاتتعف 06 15 ةماطحتمع 065 عانت .ءدتتت65 06 1'ة26660 عت أن

 كدت ءمصقموتتعدأت ( 01, (خ) قلتوتعوم مونع هعاام دئهعتمسو 16 م10-

 كتتك 06 1'ج06ء6لعتأ ولت 60 (16 "قيما ) هن 1013762 516'1 38

 ]15 ةةهطاع 068 ةتسصاتقز ]'دتنع ةلطقأ هاطاعاتتت 59 1866 6

 (8. 1.) هوا ةنعع ةعرته 1ع ةاتردزح 1 ةصعتتأ 0ع 1'ةهدتع طعن عاق (

 شا 0111 ءما:عوزردمات 01:3 ذ 1'ةتتط6عقملعطأ. طم مفتتجألوات ةعتثه ة1-

51 6. 

 14ج 11155 عدس هددأغ 111 ©2111 20131“ 1© 254 «ةق.

 الا ت1 6 مازعتد 16 همدقعواتعتأ 011 122001: 0012116 ( 0111 ©0118-

 رنمان0 ذ ]د از عدع ىلل) موتن 60016 "ةرتمرر حج 8ان) هن 0151562-16 83

 ][:ةساتقعفلعمست ( وت ءممتعوردمدل ةذل]ه انعدم ظانزر ذ اله ه0

 نانع ]1”:ةطغفءولعطأت ءمطعورمماجلد"ه هات ماتتق ]عالك ةتخع (ةتنع 018.

 ( وأ 16 م"00011 091 ءمر1وم)/611. ةرجتنقم (تحما, 51 1! ةكعذف 06 ]هلع

 هون ماصسف ععدصل نيئنحس ن20هطأ (8ع. 5) 0)3ع2 16 م00

 لتحت ءهمدصقفوتنعمأ .(انعمع ىلللز) ه6 16 ءهمدتستتق 06 1 ةععؤو (!1 عمو
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 ناز. 0'هوؤ هع ودع ]'5م موال ءنه1 15 معاوحتتف (انعددع ةلكز. لادم

 ه1 1'ةهععؤو 06 ]'هدنن ( دم كلت هوأذ << 0130ةصخق. (8ع. 1. 2. 3.)

 10115 721612015 8 واما هدم 16 م0035 01 60135
 ( انعدم ىلل) هغ 16 ءموتستتق 06 1'هععذؤو (ان عدم (018): هع ةءاتح 15

 سماع 6 ( از عدم ةلث ). ال17 628126 20118 . 216120128 182046

 ءدرتن6نم 06 15 ةمدصتصمع لك 62116 06 15 معاعجتتع (!ة عنف ةلتز أت
 ل1 هدتت6 لحج ةزطاتق 06 1'ءععؤو (انعمع اطر هن طماتق 01180125 181

 عاام ةهعاصع . 16 م0015 06 15 دطمتتلأ1211656102 011 812118 6
 ]'هععؤو (ا1عدع اطر مدتع 60 : 16 6ةات]1536 8618: اتتح 5112118 00116 8

 1011561018 131:6, 31:6 0111 5618 011 1612 181:6 ن1

 حم 0 زر مدتتعوزج تحلق ذب 15266660 هدأ, 16 معامل 316, 58. ١

 ه1 15 0186ءادعع ق١ 011 62056 011 00111*721 011 601186011613 - 3

 اطلع 16 ةاتزمزم1ةطحعاتا 011 26516 0 تف 6524 1. هن 9

 لنك ةمومعو هوك لم ه066 لح همولصتتق 4 م (0116 81 16 ]21:0-

 لتت6 011 60256011686 ©هأآ 16 همولستتق 016 1'ةدءعنو 8025 6عةاتتك

 ءماطحتتسمع 1325 13 254. 2. ج1018 16 م6615 316 60116870103135 هن

 ]':ةصنةءولعدأ هذ ةعدأ ذ ادع ناتهلتنمسأ. 196 ه1 1'ةرععؤو 065 ةعادتع

 جانو هوأن 6عوأ ذ اتتح 011801325 تهنمدطتتع 0328 13 54 4. 8

 21:62025 13 156126 06 15 ةمرتدتتتم 065 31:65 06 "5256660 عاحأن

 هذ لح همدق6و0نعطغ ه١ 2018 01515035 ]231 هعاأع 26ا26 ( 60168-

 ممد0لقهصسأن ذ فظر 16 ماهلدتتك 06 15 دحتنأأ 121162610121 06 321666'1-
 عن مولع 60. (هرجم2 ). آنه 681685 ةعاثق 16 ةالطتتق 011 2اتتل

 (جانع 80) ه6 0'1م6ة30101 8618 6
 (06 هدقب ©. ذ. 0. 16 هوه هال 19 ةمدطنت0ع 068 061355 3168 1

 امم 0186 هدعع هنأ نتج 0118156 06 هوةءامر ةهوأ عنو 603 عاقأ

46 8111116 2311551 176115 0012 .35161*012012101168 0613610285 165 083125 

 ها1116 7016 ه6 0116:

 ]ن1 دمت اتا 00 16 1هز22015 06 132566606125 331 5606105

 ءوأ 6عوأل هذ هءاتتت لك ةلصاتق 012 316 3 8501 0ةزطتاتق, 16 1:80-

 رجماخأ 011 هواتف 06 1'ةطا6660عد5 هذ هعاتتت 011 60156011615 3

 ءهمدصتتتع 16 ةزد77016 011 ©3116 011 8112118 211 ©8116 06 8012 ©0-

 عا118 ©أ 001711701:6:00: ]1 "ةزج ج01 06 15 ةمططتتع 068 0عاتتع 6ة3-
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 65 لع 1'د216660 مزج ع١ 011 602560131 11 22116 06 ]تتح 0” ءاتتع

 عمرك 6251 311 1022016 06 15 ةماطتتطمع 068 ©7168 0111 8512115 أن

 0 :همولطتتق ©. ة. 0. هت ههزتا6 011 233701 5 آن 068 عاتتع

 ءورتن6وز ها 16 ؟ةردزجم15 06 ]15 ةهعاطصع 06 15 ةمدصستت6 068 عاتتع

 ءوتتن6و ل1 601560 11ع2أ5 6غ 06 1'ةدط06عقلعطغ ةذ 1'ه266660عطق 01

 هت 6028560 11ع2أ 86138 6221 311 182201“ 011 1873:012 1 8112118 0

 311 همقزط115 06 هوأ هع. ]05مم ة05 جه اتعات كماطحتتع 0-6

 هأ هم 56]061 همطق)ق[6 هلل نع نآ36 012 26115 33251 7311611

 خخ هماطط متاع 16 ةزتطتتق 012 316 0111 656 ]ن2 068 0عاتتت 5

 «هدجك 011 60121335 15 ةمانطتتتع 011 13 01161ع266. لق 8عئاتتتع 011 0118-

 0111ه غانعر ةلطقا 01102 7ةدتنه مآتق مقر مومنططعأا 6'0غةةطاتتع 16 ة0-

 ]ممزتأ 068 لعاتتع 512118 60116 ةاتتع ©أ 21018 01 110111618: 11126012-

 1116 ]091 153 7016 مقتنع 016 120118 762018 0120101161 09285 <©6©

 كنز ن1 :





 ارا الاخلال 17
 لان نيسان ل1 8من 1 الك 00111 ان01 ١ انااا.

 0نكلخ 1ال

 1كدسد نسمأ هيسفتماع 16 نمجلسأ 124 ند:© ةرجاط دعت ان © .- ا[ 101115

 نرلحدتا 3 12 ل15 ءاسمقفأ د3 065 2121201365*1 013013 7 1101177 ©.

 8مزعمأ م1211", 8017, خ01, 1510101:, نانهأتنتع ع28208 عال

 ءلمم لع ]و ةيساقعو لئتصم ةمطقعب لمادا مهق ماتتق 06 لعاتع 6

 هم هماتز6125 هز اتتح 226126 7012[. 115 ةتتتتم25 001156 58

 هماصتصتتتت8 مل, 8, (0, آ10, اك, 1", 2, لكب آني 111, 1, 1, هذ 280116 66

 ةمزكق 201886 هز 6 جعفر 00م5 ءطقعاتتل 601281111618 1123 6

 0ع ]5 ظعيتتتع. 02 ةاتتتنح 311251 24 3165 ه2 1015, 6١ ]9 هت

 06 15 ةمطغتنع ةوزتق م3[91ع66 هاج 14 م31:168: هلت 8

 (1 8, 5ر 9, 12, 13) هذ طتتتخ تقص عاعق (2, 4, 6, 1, 8.10,11,14- ا لكل”)

 0اطقواتع ةهرثع ةعزتأ هذ 1ه 5هدق 0ع قمم ذ اتس 0113071121616 أن ذات

 120 ع:اعر ها هطقوتتع 222:16 8 زجماتت' 022086 101 1ع 80121165

 .١ ةمعاع لختسع ةتتكتنع ظعتتتع 06 طمقدتع ه8ز28عع. ()5 7015 ةاتت' 8

 8عتتتع نات6 1ع ججعام5 1012268 جتتاغمانت“ 011 0125 كلب 2. ©. 3-
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 رمممجسعدصعبا لعاتع هذ لعد, هذ 0عدع ةتمصعاعو 4013, ملل, أ
 خذ لعدع و01301 ةعو ةلتانلاب خ001]). نطموتع نسق ه6
 جان12 310251 8565 0113:1616 ©001568 6عوتتتع ذل 013:16 هما65 06 ته

 تم عا عقر عن 5هو نتته6"ع ةمدعاعو هةعمتتت ذ نستمتع ةطصفاعق 6

 هاهم 01130111 26861:عور 632018 06 ءطقوتتف 63216 ةجتتتثك 8
 ءهقمافذ5د ةعواتح ةذ ع5 ءقأنقك5 0ع وند3ه0171268165 هذ ةع5 ةتحعتاعق 6-

 عواتع ذ 065 ةهحعافعو 06 2.

 (نطقوتاتع 0112011121816 رجا>تتق ةعع 165 لعاتتع 1138:1658 8

 درتت' لعاتع 06 ههه 01565 همادقؤءاتكالو . 1مم عانق 11131 #6

 هم1صاعأ م 15 ةوتتتخع ةتطق] 1011166 ءهماط]م16128126 118.76[0 8

 (وععوتلق همأ665) هد ءطقعاتتلع ه8أ ©011266 8111 11015 5
 (عم و1 هدطعتتك 001156 31:68 51018 91* 61018 ةاتت' 180116 ©0-
 ]هدصصع) هذ ننهكنع 612282165 ءاطهعاتتت 101026 06 1015 7 5ر

 011251 0116 هعأو 3 6166 هع110116.
 آد ةعتتنع 102266, هماصتمع 11 1ع 0616 نتا, 281 1113 0118-

 ل1 جغذرنتع هغ لعدح تمت عاعنر هأمهأ هع نتتف 20115 310610125 01/0-

 3و

 07101676 ىرد]ر ف" نوم همرربصاء/. طئتسكت 16 همهلتتلهتذتو فللانآلب
 حمم 16و هعادتح تمص عاعو خلال, (08', ه16368 ةاتتن 1[عو 8

 همدقعوءمل5 ىلا, 011 0ع هع ممقصتع 011307113661", 2015 6

 ان 011301218666 ةررطقتتوتت م ءماطم1ءأ, 281611 هتت 0116©

 راوتر 51 هم 2686 0116 168 0101568 ةماطأ 1622136668 ]81 8
 جانع5 016 ع1ة208 61.

 '1"هدتكذ 0113013126 ندع كماحتع 311151 2315881166 3 01183616 8

 06 0100110166 درم]ط"ةلنلع ءمررورت]ءأ. 1 ةدخ ععتص]و1 عر 16 18]0118:01ع

 انعم 412011, مدتق هحتعع 16و تمس عاعو (4خظ(ن, ن1, (غظأن, طلال
 (خلتلل, 111, .(آ128ل, 2801 1هدتمع 8116668517 ةتتعاتاا 6

 ظعتعو 06 0100111018“ در]ف" 06 همرنازت]ءأر ها نماتحتتمع ]"ةلتا عا
 عععاتم7> 06 نستمع ه6مءا1مم5 0مدطصعرب تةمدصتتع 01 16 7011, ]3
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 011301113غةزنعن, 11 7 ةحتتتح ها ةمان5 24 8عاتتتع5 06 111616

 ةرمطق70116 ءهمدصتم1عأ ةاتتت 1ه ةنتتتادعو 064 ]5 ةطقتتع. (لهو عاتق

 عمزنم125 620165 011 601652010182665 168 11268 21122 3116168. طه

 معيد 81111 خلل, م. ء. هن 6عوهلم هد 6026520203256 ذه

 ةعحسو اكل. اص ءهالعأ 15 م/م ( ععمتصصل هقم66) 81517
 ك1 1** ونهم |ةكدتتتع ةرمطقواتع ءهماتت»] مم هو 6عهلام ذ 1ه 60-

 1مم ٠ ( جتدتحل هم566) 808 لج 2“ نتمل66[112 6
 ماصرم] عا, مودع 15 ةهتقماح نع 1113/1181 هن 1طن ةمدغ 0عو كعامل

 كسسعمرمكةدنعرععع, (ةلتصق] 0116 ه6م]19 هق5 669111 هقطق 15 210208]-

 1م 511 ك1 اراسدع 1 06 1'طق00086 0'جهرمانغو 1دوتتعأام 0 عانت

 عتورلم هونءام5 هع هماترجوادغ 0131:8]5011 ها لعاتع 2231:1685 6عهالقق) ز

 لع ةمدتنو نتف ةنتوس انها لع مودتأ ها 0 جدجطتع 1'هدنع 1" هذ هت

 111/1"- 8501.106 ممم علا ا[ زا )رح 111: خ11" ح ]< ! 11: خا ح1 10

 © ةفصمدنعدتح ةعولعسصوتغ نتتع 165 نلعاتجع 66568 065 عاتتع

 نتمصعا ود ءمدتنءةرتمدلمسكو 065 لعتع نته0د51ه6ةدنو5 هما

 رصترد1 همم, ةمتسقأ نع 1هجدتت نتته015121 665 ةماطق ةوهتتتر ةهآ نتف

 ]عم ةيحعا مو ءمدتنتعوزج02025 5625 6عوتتتحت. 1ظةتع إذ 11 6 عاتاتو

 ةفصمسكخ6 نن6 065 24 وتهلس ا دلغتنعو ةرمطقوات65 همدطم1هأ5 8

.5 12 112 60116820106121 ,12 

 (نمصغ ةدع ؟جمممد5 0فممتحدست لح نصهلتت] هانم مام هن نادت

 عمدت 06؟1]6هزدزن65 لقهطق 15 0151188102 0168 1018 5

 16 دمماؤنع السنع 11“ 115 ه6 7686215 10115 101 ه16[2 168 ةلطاتق

 لمد جدتعو لعد نتنهلت ]هان فرنعم ةردطقتتواتع5 تماصت»1 همه [ع15 011615 ©أ

 ةوالق ةتتعاتتتع 016 هردعع, 011602968266 0111 120118 12

 06 ةزعاحتتخ 161 ةاتتن 065 ةهعم116361025 هآأ 016ه9ه9 85

.5 06[3 350285 20115 0116 

 8 لل

 اكدت ءوكتمس عقصغسولع 06 1 غد هدف دن هاش هدم - هأ 0 ةددماتك 1 2-
 (1نرد» 06 12 م0220 هز4160122 06 12 10:6 هوررغع©ع ©0211211© 50115 1©

 رسمت 16 "جرررر هدنأ هعرج13 2166 06 601>1 دس 6ع. (1)

 لماتق ةزدزم]11011612025 105 0 جهد 15 062202565102 ذ 1
 رمتخمج0ه11012 010021266 016 15 ]م1:عدط1 6126 650866, ع5 120118 5

 (1) 17. آنحمو 11. طفت ام 2 !
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 عمر 1005 016 هو نان 20118 ©1 3111028 0365 ]0137 168 21161:68 110-

11104 

 [م150116 0118 70101025 لفطحهان1©1* نتنع 16 "ةردرتماث 0653 ةذطاتق
 لع ةعتج ةهنعع5 لبن نن50:5126ن:6 ةماطقتتواتف هوا ءمدتت7086 64
 كعاتح جز220105 10 ان10185 7231* 168 ةلتطاتق 068 01183616 31311168 3818و

 16 عمده نآنتع هعو ةذع 3128 00هدحتعاتغ 2315831166 هتكاثع ام

 ع122115 هان 12272201[ 01هدجص6 06 ]2 1مءعردتغاتو 65مة6ععر 5

 لععمدقف هكقفذءرحصتسعا» هد م1عددتعا“ انعاتب 0615 ةمدغ 18 هم]ل6هطتتع
 ها 16 ةتمصعاع آه عالكمر, مدصتمع 20115 185035 19316 016660 ءهتح تت عاق
 جان851. قرمانغو 01101, 20115 ]01212025 7233: 068 101565 168 ةموةطح

 رتعأو 065 جطعاف5 نت 6تكهطقاو ةطهعأاكر هل 0 ةتت168 8
 20115 22610128 165 6070165 068 3168 0111 60281611625 16 183129:1©ر
 أ 311851 12018 0701665 011 7221:3265 011 ©6216 06 ]5 ةمطغقتت#

 جاط0116153ءاجأ هاتتع 11018 7201215 5161168 8111 15 60101126 1225156

 1هووتتع]1هو لم1665 ةعائمت5 0168 >ةوم28 هذ 76260121:1:0125 126-

 همووو11"عمصع2ا 165 61018 201065 نصح 132:16 12361115 06 128

 متفرع نحف ءطهوستع "ةرمر ءماتزو ]ه ءمدنقع لع ]'هدعع ةدتع 1ةوتتعآ

 هع 01176 16 مداست 011 11 (16 ”0/01) جطواتأتأت. (0عو 018 126ال-
 ةمعا1م25 068 237038 6ع 165 هم7065 ةعتمادك 515668 0قتتق 16

 رماه ل1 32ع16م 06 عرتطتتت76 م91* 165 61018 601068 كت 611311-

 عام ةصوعاتل ها 16 مامتح 011 .عتتوتتل هءنل1م 2110161 1

 ]'جتنع 06 12 ءمامدتاتع 12361156 : 62 0311165 156112268, 1668 5

 7201125 62 0116815101 5610125 8161168 عاتت“ 112156186661012 06 8
 ك1عادع م1و03. 1 طتعا1106 ل6جصم76 نهدف 565 ]16ص عاتق, 06

 1ص مسةنعانتمب 04 ةكعتح ماقطق ع عانت ةزعه نهننمع اتعتتف 0016,
 لات 602860116266 168 52018 ]201115 8118581 5610256 8161168 ةاتت“

 تدع طخقمتم 0101665 ه5 هعانا6 00166 1010158 3560 1656 8

 مالمو كت 32عام ةطقعأال, انت 0112013126616 ماهر 0035 8
 12ع1261028 أ ]هو م1ه2116668 ههه ذل قمدطحم دعت هع]1165 لح

 1501ج ندنع ةراطقتتواتع, 2207:ءادت7826 6 011 2 666 تةاهاآت

 ك1جدطق ممم لضلو 111“. 811 ةتطاتاك هلا 0111126 006 068 8

 معو 106 مه1:ة11ن16م خ ]لختتت 068 237028 0111 2816825 385
 13 06و10, 11 7 هانت 11611 ها 112 18722101[ 01086 6

 011 طاعتج كنت 12727201: 6ع 211 18131201: 6012086 1111-6
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 هذ لثتص 7320016 01062666, 011 طاعاط 0 112 211116 13212015 أ

 06 هعمدج 1ةطكعتتقعر 31251 0116 120115 ه11025 16 0612201211:61.

 85016 انتج 011301112662ع ةرمطق1 016 066 عرتستت6 ]31 168 6

 ممازدأن5 كظاناد انا“.

 لع ةةرمزرما ةهعمات لتعم 06 0[2ه16ج66 76971628 6012126 0
 15 711 :ذ 15 ما020816102 0170052266 06 158 1*** هووؤعو ه8 6

 ةررح 11 ةذض 1 ملط ل0

 ْ هزص الش هزم 50 لذ

 161 1'ةدنع اا"( ةعرنو ]5 ءم1مادنصع 1232ءا76هز - ةم1ظ]ل, 1م 6
1111 

 'ادعمدع 16و لعم16ئعو فمر ةطالر 1218: هع ةعممدأ 165 601068 3

 تمص عام 4810.

 كم1 11 16 هءرقاتع 06 15 ةرمطقتتعز م91 66 720126 8

 جاتتع 11015 رممتسكو, (ل, الر 1', لم 15 ءمامدت6 12361176 169 8

 1100, طلق, 81" - ءوو مم15 1330138 86 61011761012 0831258 8

 ماهم 065 همرءامم نك ؟هتتتتتتوةعتت 168 ةتثعو ت1 11132816 1286-

 الك, 09295 !1ةهدوتتعأاف ماقطق هع 60115610121 311581 176576611166121
 16و ه07065 06 هوو طمقتحعو ج7'عو. - طورت 60286011628: ل أ

 15 هم206 خط هع مةرعمدءزنمت5 ه8 16 ماهتح 011 ءهعءالعأو

 طالف حج هت ممتست 1. م. هب 06 مرقمتصتو ظل" هذ 15 60206 ظان

 نائ1 ةمات6 028 16 ماه لكت1 هوةنءاع 1]8"آ]), ه6 معو 110121
 اخ ممتطت 1ك. م. ه. 02ص هتت ةج02 110 هذ ذ آه هه206 ىللر
 0111 هم 816168 نهطصق 16 ماهتح ن1 همنءام ةخ]لال, 11 8
 و11 6ثاةصأ مائه10ه2ع68 118 ه6 ةرعمت61ةانماطأ, 011 طاع 011315 856-
 ه5 315118165 8تمموومدق هج ماع ] عام 1[1عا 011115 8586© 1

 قى. 16و لعدع ائعدمو 110 هن اقلط ه6 06

018 011012 831113 5011 8 
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 ])جرتق هم هوه ءعو لعاتتع !1عدعق 01112015 856 6017761 0116

 06 (0آ]) هج طاعد ل 2655 0ع لآلخ. 106 ]خذ 0ءدت>> 27204ط8868:

 14“ ةيرموم/]ر ممم. آعد لعد انعدعو 110 هغ قلل هع مدرحعتم ت1

 ءقمافب 06 (ن]) جدن ممتسك آب, 2. ©. آلةدتق 6ع هنةقر 14و مماقأق 'ل', اكبر آن

 ععرمرتأ 516165 لهتق 16 ماهس كدت .اتدتعاف طق4ل]لل 1مدحتت6 مونت
 143 هم065 11 6 زمهعأزل ه6 ةتتفدز لقصف 6 رداهتت 011 ؟عان»

 ءل1ع ل1"( نتن هنأ ج0851 هوآتتت 0658 5018 1370128: 00126 8

 015 ممدصكو الل, 1ك, آب, هع ة0اتك 10101 )1856 انتا”: 3

 06 هوو قلعتحع ماهصق, هن. ط١. 0. ةتنع 15 ةعمتغو لكل, هوانغ

 جنم 165 018 ه010عو نلمطتطتعاثت 2318553266 311 10112661

 ماهت 81" 21:1]4ع : ه6 وتقف ءهعآ111-61 011 211132 31151 2 98 66
 هعم110116 :

 1 ؟للام طاب ديرو 21: _ هنص طلق ظلك _ شات

 اف كلل طخ ال4 هنص طش لكلال هن الان

 مكشات 0 همدتحتسم هقا]ه ه 656 6ةجاد]11 لقسم طماع اوستن 111“ (!)
 ]رش هند 04

 0 ظلك الان 31“ 161118 6-

15-0 611 16 
 ةز2 ظلال __ هز ظلك عزت 10(

 8 1 8 100 3 هذ 14 0 0 8 3

 قد“ !برمما] مدع. طه ؟ةمعمدطتتع 06 ]آه نم06 ىلل ةحوع ]16 "هع
 رمد 8(, ه 11ه لآ ©6156 06 ذك. 9

 00ه "عتطص712 عة 14989 5

 عوتاتتعر 012 01عاجأ

 لرورتقه ه6 هوه 11 1وتك 1عءماتتتا“ ذات ةتتكاع 01120512



 11٠١ 111 569خنا1١ 11 0.آ

 06 ءعاتح نتتع 1'هزج معاتل 1هدتصعت' ةانتع 15 ةاتتتاقعع 06 15 ةرطغتتع

 ةهأ هزررم6[1ع2 ة عع 201176311 01120131316616 ' [0ا16 06 016 8

 ةكماتف 015 )115011161. لكل هع هلعأ 20115 7712010220285 168 5

 (0]رخب ن1", )50113 ع 00115 هع ةيحعمدت عادا 016 31166'1 6

 هان مماتسأ 11, 046 محهستغنع ننعم 01011, (11"01, ةوماعدت 065 قعدت

 معمرت 16د عرععق, 0 ةرمدنقغن هم نتن همأ ةاغهط]11 نمطصق 16 طنعتو 1

 عم 8ماقتواتع5 06 1طق00056. 8[ هتدغعطقتتأت, 10180116 120115 هت1-

 رنمتق م00102ع6 16 270م2 ()1ط 2311551 هنت 0عاذ 01 ممتسك ال1, د1

 مممعمادرءزنن 18 هم06 ]نخل هد لب, 168 م6015 ممتصكق 1ك, 1! آن

 86 0125*1610115:61 626016 ةاتت' 11126 1226126 11206 010166, 1116186 -

 مدد كدت ماقد لت ءورءام 0"111 0ع 15 ءمامدنع ةمهعاتكور 2766
 1ع ماهح 4مفظلل, 065 هم2065. لاح 132ع16 1236811 أ 012'1 هته

 0118551 16 0112011121666 لآ لح ]ل خالل, لقصف ةواتعأ

 1-0 رم , 681156 011 معانا 616 1عاط7712666 231 3

 دزض ظلال . هج 821[. نى منع للا

 هزط لئرخل هزص 1!ل])» هذص 4
 1داننرتع مماستفال 165 جدععو ]آك011 هم ])(', ىل1 هغ ىلا هوا 8ا30-

 ماض ةحاوتتنعو هاج جاتتثه : 511 ]0101 تح هد آن(, هن مدتح قل تج ةزس خل

 ثم: ءةصم]ةعوطت كقجق 6'1عوأل166 0ع ةمانك هذ 1'طفاتتع 02 3و 6
 ظ هز ظات __ هنن 81" ن هن آل( 0 01

 د 1231 10 م01 ايقمور 0 00

 28. اطنعو هعاتج 1[1عدع5 100 هن قلل ةومر2ا 1.

 لنورتق 165 هعاتح طومماطغقععم ناتع 20115 762018 06 6151م1 8

 «0م106 ملل ءرعمد 2165 16 ةةز2 م2 0: ونستع 51 ]د م06 ذليل

 هز 16 طوومرب 18( هع عمان هد ةاخع مو1:21181ةقر همانحت»] 65025 8

 ةعرست- ء11"عماج1 61ه عمو ل[ خلل, 111"( ءمدصصع 11 5 666 0165 ها 22©-
 مدع 16 01همغطتنع 01(.

01 811515 01225 16 01130111- 
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 لع 015 ندع 11 هن 16 هتحدصغاتنع 110 وددت هع 60115:عا2ت

 1ع ماحس لكم هونعاع 11190 ةوصغ مدجتول1 6163. 8518 دع 6'1[ةت عت 8
 راو هع ممدعم د 6عةهتعدأك بح 061016 مهمزصت آب. مىل]ما8 1عو 8

 ممتسأو آب, خب ]1) مه 6ت071ه1 625 ةا1ه 1018 لهصق 16 ماقتت لات

 نتدصعامع ظلت هغ جتتقد> 0هصق ءءادتت ل1 ءءءام الاخ(, طبخلل
 ةعرتوتت نصف ا عيدع ل1016 هأغ 1685 عادت !ةعدعق ]نخب (نال1, هع ع26013-
 (عرتواممأ هد لن. (نع ننت هوز ءهماجعوتنتع هذ 1طووتماأطغقع 0 ةرم1"خق ]8ع

 ه1عا16 ادخب (001 ةمددغ مود:21181ةعو. آل 0هددع '1!'آ1ك ةعرتق ]موتنهل1 816 هنت 013-

 رحغارتع 001, هأ مدع ءمدقفعوتتعاتا ذ ملل ةتتفدل. (44/17:611161/). 1

 "14 م0" ءدأ مهق مودال غ1غ هه ةتمدسسغننع 110 هن ذ له ءم0ع ىذللب

 رصعيرمتق لح ممزصسغ 1', همصو 16ه ماهسس 01 تمصعاع مظلل, 5
 رمدندلا ملمع ذ خلل, هع ةدتمدت كقصصف 16 ماهس لح ءءنءام 111700, 137

 رموستول1 مله هذ ل10: جامع 1! هن ملل ةأدصت مة:211غ1هو خذ 0
 ءععرتمرتأ 21551 7231118165 هدو هال عم: '1'ا7, هن 18 موتموللغاعو ذ

 ىآ) ةععمدت ةعواعمتعدك موتو نلاع5 هدف ةل1عقز ةدتص0تق نت ءالف
 مدعم د عدا 211 20125 1' ]نهدع دقت 11 هون مدتها نل6ه ذه

 اةرلاغ 37270700
2 14 

 هزم 8183 _ 81 نص 81" _ 8215 نير ةلصال _ ةهال
 . ملط طخ لك ةزط ل ذكللا هز ظل ةنص 1"]ل
 10:5111ة11:8 هز خلان حج ةزص (ن]) - ءورع لكللن ةأودأ موتنهل1 816 هن ل10

 ]عم معتم ء01ءاج13168 ة121556عو 016 خل هأغ ]) هرجع 11( 6ث 0131 ©0115-

 111 عاجأن 16و ةزصتتق عم226ءا115 065 جتنعو ىلات, (ن]) ةودغ 6عه1مو - لمنع

 هزم طلق __ ةذص 2آ1" 7 عز خ0
 هصلنخ هذص آ"آ1)  ةنض 010

 (هم 0ععمصتعا» ؟ةهزرجممانأ ةادطق ان 1207016 010616 ). ء. 0. 1

 106 ؟هذاغ هودصصعاتت 6 1ةرمزج م10 هاد 01168161011 856 6101176 ©60100-

 70856 كحق 101565 هقمو طومان طغمعم ع8 عاتتع 13212078 8115-112-

)2 

 10528 150115 168 هوه ن1 56 جتتغتعاتأ ذاق 7212070516102 06 18

 11“ هووؤعع 0568 168 1015 ت16 1'هزج ةتتتثف 20111 601012126 1286©-

 156 1'جدتع الل"(ل, هن مماتتت 6132816 1236015, 16 3216 ظطشلل
 15 ظعاتتتع ةعاثج 01570866 ءهمددحتسو 11 ؟1ةهد5 06616 015 66 ]5 06-

 22025618102 ةتتتثت ]1ا1 ه2 ©012560116506. 116 ةتتقوذ هاتأ65 18

 مه 4]). 0, كدطصفو 16 نتم2ع1ع 8 الآل

15 

 011 17011113 61116 0ع[16 1018-61 2616©
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 1015 ن6 ]'هزج جتتتتك ماتت" فامددسع 1مهعاتكو 1 هتنع لخلل ه6 مماتتت

 ةممسعام ةصهعأتك 16 ةتمطصعام ناتخب 15 01861:ةهطعع 601518 انو د

 تتح ةزصرم1م تاق عةرتتعاتا 016 0568. ()ه125 هذ 12ه 8عاتتتع هأ ذ

 ]3 لفصمدمموهغخمد, ةه]1عو مووؤعدك جاطوو]تسعتا 169 6.

 11315 مماتق ه20370285 716161216 06 >6 ]88 120115 619384:©]

 قطف 16و ةأغهتلقه ها 66 ةاتزةأ

0114111 11 

 12 ةددححد عا( حجالمدت 0© 12 91205114310123*121 ©01331111© 50115 1© 0

 3ع موردردمدعأ ةسرما1 116 06 01

 ماتت 626 0111 هقأ نتت 13702016 1120116166 هآ 06 هه 0ف6120125-

 "هك مت, 01666 هع طمدتنع ذع 2120102 عءاث نماتح 0165 5

 لت و20116 ندع نن311 8م 1072086, ]1150115 هماطط]16)7غع1ل 0عاتتع

 ةهرردت- ات عمرو ةدنعرر عوق. 1806 15 ةما[ع 11 1ماج6 ان 201156811 118|0

 لضم ]هن ذتتع هت 2207 عد 0101161 هذ 06 15 06122028118:61012 0111 001

 هرعما1ءلنو, 11 ماخماتكع ءقاتتتع 198 100516102 6026 61طهاطتأ 16

.1 13100016 

 قتسوز عمزت ةقلنآا"8 16 ننه01191661: 102086, 16 ةرتزج0ا0ا 120-

 هو ةكرك مهري اذ[ نر مة 2
: 5 3 18 11 
 000000003030300 025277 عض فل نص لآل هله 08

 124711015110160. 1د01هدحعنعج ءاحهعتستع 0عق همامانتحعو طخ لل

 لاتكوات ذ هع نات: ءا1 مه هع همرتةمأ, 06 طمهطتغاتنع هع ءمدططإم] 6ع ع8

72 
1 1 

 : ياو نيمو كو حتا كرو تاو
 ا 3 1000 و م
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 لعد -ننعمروت مر: عمعععو 81فخاط, فلم. ])'ةرددؤو هن ناتت د 666 06-

 رمد 6 جدن ءاطقرمتا"ع 6عقمللعغعدأت هدذ ةتتتتح لهطصق 16 6

 (01811), ةتسفن ؟مدحصف: (مورمز»مد[ ةهعماتعتاة).
 هةر طق __ ةزص لل .ر ةزنس 1"( 0 :

 0-0 يول [١ الاةدنه هذط طش ح لن 8

 . 0 هرص طخ __ ةزص 101 را ةتس 10

 ا عزت خآ1) هزت ])]" '  ةنص 05

 11 15 لمص مرتفتوطننمد ة'هزدزم11 0116 طالعت هذ 1'طوممأطغمع. (لهدمع
 ردو 506610158 16 اانا 01102 68*8أ 71072086 03185 ©6 610156 هةأ

 06 مصمم »عجم ع ةما18 143 عمصتتعو 06 7210208110128 65 06 06-

 مجمع 1"ه610085 0111 ه6 016*161 هذ نعام ظفاتتتعب هن 0”عز> 6101151

 601168 8 روت 6168, طماتف همر مدق 0ع همادتع لهم 0'هردزم ه1 علت

 ع5 لفدحم صف *هن1028 رماتتق ءهمدكمتتعم هائنصت[هدتتن16 08 زمدتتتح

 ءاردعدو ن1 001؟5عدأ 1600هدمتتعا“ 081285 1112 11313111 136

 06 محوصتغتت# 0116 50115 606 06 120115 011025 06 هءانانه ةعاتتنعر

 محق 11 ان 60115 كمطط ]71مم أ طلعات 102011011126 012158 5

 عمه م8616. (*) ش
 قمتحم) 0116 ]101611 20115 5015 ةهظ 210.

 ]بج م28070816102 ةط7م]110166م ءمصفقتفأدت6 0825 16 230201:

 ءمدصرم0ن6 06و ةزطاتق 0685 جانو ظفر 3لتل, هزج جهاتتتف 60111116 36

6. 

: 

 1سمعازجن !'مهدنع ملل( هن ءمصصصع نتمصعام زةطقعأتك, 16ه ت16

 1” - مممدعت 165 هم206عم 17]"1, 151, 8"1 هن 1648 5018 8

 (1) م 0'؟دديطنعو ةوصعق, 12 ةصمصع ص 1هص 0ع 2و1 6ندصفع مع ةودهست مهق همصتمأ و مق 06 18 همامصصع ©

 ل1 ةتمصعاع ةصه عاتكة, ص1 046 18 "عدومدأ7ع 068 287025 32560 145 00103, طق 065 3115165 0110025132665 011

 ج06 جاتك عانت“ 2 م1155 همدصنتع 62565 06 ةمص ه2 جات عدة هد 211551 طاغعد 0هصق 18 طغمانتع ع6ص6:ه16 ةتكح

 20566 كدصق 16 ةاعدع 112:56 ونيف 0هصف 14 طقمتكمع# م:6660ءعصك, عانع 0ةصممدق6ةنام» 4ع 2:016ةطغع, 015028-

 مماتق, 2626-0016 ءةرضم12066 مهنع ان 210616 00210136 ةاتتع 07006065 228176101165 0111 026 664 5

011511 
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 10, ل0, طخ. آه ماصسعامع جنفصفتنناأ 0131 16815 15 061220115618-

 مرج ةرصغفتطع ةذ ءهمطف]اتتتعه ناتمع ( آل. ءاطمرحتطتع 216660ةدك )
 15 همن06ع ظلت مءوومعمسكنع 16ه تقومد حط

 2 5+ لف 2 0 2 ك0

 2 5 ضل 1 0 0 1

 0ع مححصت نتف ةذ ءق نودتنات 011301126616 ماهتت ة0115 ة1151 10106. 01,

 ه1 622101 ذ 15 ةهزااته61012 06 ءطقواتع ©0106 1291“ 3[201]137

 137011 0116116 0015 هطعماطت عال, 012 مانا ةعطعاأانع 61018 137120-

 (طغفعم, ةعاماج ناتع ]5 ه0م10ع 17 ءءربعمادطتع 16 ةنئهزج لهطق ٠ ءةزردوعو

 ءمدحرم]:15 هأ616 16و هرم28 : 29 ممرعمتطع 16 "ة9:ه2 011 6056 لت

 عركة ز 3 26 ة26عم266 7235 16 ةيما> 21101161 6116 856 .[0انك6

 ةازئع مة12ة11816ز هذ همدصصتو 11 7 5 161 161015 01068, 169 8

 ة' 600810661 ه6]ن7هدأ ةهلطقأ ذا 8 3<7 9297-73, ةقاتك 0116 8

 هوه 26 هم 228 10115 6951 ةطحعدأا 2655111. :

 اليد ةهللعا 15 ءدعماطأطع 0615 هم20ع 1]8 ةهجوع 16ه تدويعمد ىح
 جه 11ه ك1 همم6 06 مى 10ةودنتع هزل ىلظ -> ةزص ىلا, هذ هلأ16 ه

 العاج ه1 هماطاضوتتنع 011 60656 0ع 8 10هةودنع ةزص خلط < هزص ثلث

 هدد 165 نكمدجعع !ا1جدعو هم[ 2912118165 1هدتعوتع 165 كعادتع ةلطتتق

 ةمزجأ 6عددتتعب ها 11 ه2 ةءائو 0ع طمقطتع 720111 168 06ا125 8

 «01068. 8[ حتصغءادوتتأا ]موهلت001 168 27 هوقر 2110116185 201158 38

 06 تسع جاططقتمدب د1 رب ةتتفتا ةتتقدأ هذا ءمدصماوت* ءواتتت 0:

 ظلت معدعمسأدنو 16 "جهد هم11عقزج010 326 011 6666 06 ]ث

0 0 0 0 0 0 8 

 11 0 0 2 0 0 25 لف

 هر, ه6وأ ااه ]هذ ان هو8 12020851516: 11 1210216 هل هلعا

 رجماتتخ عامه نتف 12 03ةغهصععم نم ممتطصق 28 هت ماه 011 هع266

 مىلل)( 106 م18 عتتته206 وناعم 011610116 ©1086 نا11 86 ماتت

 عنو 0ع 011 ء116-انح ةد 6. ]

 طظمدتتع طاع همدصرم»:ةحعتتع هع: ممزسأك انتق هعم116561012 7م1]16-

.6 8103165 120115 1018116 

 كمر مى دنح ععوتل ءومءاو 0ع ]15 ةدعققعو ةئسصع ةمطقالعب

 6061306 م1 آت 27220 هء2ع1م ىلا م55 5 جعاع5 0101658 أن

 ة0ه1عج6 ىلآل, خلت نلعدتت جتئعو جزره 068 ةدطاتق 0116هطآ5 8

 و16 16 هزصتتق 06 ذل م. ء. 5016 م1115 2020 016 16 812115 6

 ا الا ل



 04 1111 نادال

 41) ('), 6 قا 016 8 ا لت رممتسأغ لك جتك ماقتح ن3
 عمءلاع مكظأن هد ماتف عتتحتص0ع ونانم ]ه ل1ةؤهصعع نتن ممتست

20261726 6 3 

 100111011511017011. 11 ةحماحع حلال نتا "عزم: 6ةعصخعتنه ]ط1 ع1566101

 065 لعاتع هءمءاموز عوق مماصكق آ), ل1, هطهلقدعت ةاتتع ءواأف عم
 16و موهعموصلت ءمالمتدعو طلللر 1", ندتت ةعنمادق 088 108 موتثها1 18

 عا 0016 هعو طمقطمعو رممزسأق 22652627 626016 161:061:01ا131165]7 0

 ماهم كي ءهءمنلع كلظان 1عو لعمزغعو ل)اكير 1', نتا ةءزنماتا 628:316-

 مجعتأت 7ه1:ه11816و. آطعو ةنصعاعو ظللآاك, 111"1' هومر ةعوتتح ها

 ءواتقع لاح 221ج]1]116ةدحع 06 ]1عاتتتف 60168. ل0197 31

 1]لك, 11, هتك ةتتتنعت 0عدتع 6208165 ةوصصات]هاطاعو 1111) هث

 111. ل1215 طال د 8لل 0هدغ هتتقوز الل' -> ]لك هق ل8

 اذ نلتقمأذهطعع ن1 رمماصأ لل هنت ماهتح لت ءهءزنءلع ملقأن >> نتتع 5

 كتوأؤهطعع ن1 مماطن ل]) ذ تع طحعتتع ماه. (. 0. 1". ]).

 طمع ءعررماتف ةطدمأطتع ةوتتع : هنمدصستد16غمدق 16 ءءرنعام لع آ]ه مع

 ]هاحصتع 123611756 ©أ ل 16و ةخمزو ءقاقد5 تس 26

 (1) م80 81880 ةمدغ عانت هيل م01 ونان1 5ع همام عطش, م23 6025601626 40 8عء29 انال 6
 ا 21 هغ 211 ةعرمم6 165 ةذصاتق 065 305 ه2, هلك.



 ل 95

 136611 )50115 1عاتت' 62202116 25766 ©6 6161م 8115 8

 الر, 35, 0. 81 125 6ه2عم2 116 هاتثنع 13 010ع طالت هآ 16 ”ة5هد

 ءمرصتءةزمما0ةج6 ه. ا1عاج لح 06 06 لل ]هد 01ةنوطعع لخ ممتطأت 8

 جات زدادتح ل1 هءرنءاع ىلا >> وع ءوا1م 06 لك هذ هع ممقتسع ماهط. (')

 81 ]15 ةهررعم أع ءهاتاتخع 12 م16 لل" هن 16 32ج012 60116820 -

 ةحسكن جه !1هزج 01 هم56 06 ل", 15 015ةؤةطصعع ن1 مماطأ لي ر> 018-

 (هرحعم لح ممتست 1": هن هذ 1061011 01ةأدصععم 0ع ل رح ل1ةغةطعو

 . 06 1". 0هه طوممةابقدوم عصفت وص 165 طمقصصعو, 51 1! هد 1211

 نتع ]15 "ةدعمدط ع 0ع 1ه هم06 1" ةحجوع ]ع وجنس 6011820 2-

 كدتتأ ةتتتثدتأ ]11ه لتح ©0156 0ع ظر, اه 0183266 011 20128 1" حان

 مادرت ىلا عودتك ةانكع ماتتق عته220ع 0116 15 01858266 لات

 ممتسك طر 011 هو هعرجهدلقطتغ م15 ع2206 06116. (ن6© نتآ

 68ه 10.

 (0عع] م0586 طماتق 015028 0116 ]165 27 هوه 0026 2015 58

 ردوتتام 1هاتتن1ةخه21 66156 638 20581165 ةعاتلةطحعتأ, 1و8 8

 عصمت ١1”مددك دتصم0و51116و, هن هعاه مونع 15 ةهتقمات 0116 720111 ©

 نا11 هدأ 065 01ةغدصعمو 068 ة018 ]مهدطقق طر ار 1", هنن ماقتل

 ءممعا1ع ى4لنزللا, هوو 01ة[ةتجتعع5 ةماحأ : 1" !ل'هددكعو 1و5 ةط015 0156-

 رعورتعو. 25 ]رمو نعت 6عولعق, ]'تطع 126عهل ف. 3“ '1'ها668 8

 (مزو «عواعو دنع هلع ٠

 ]دع ]5 015 011510125 :

 2( لر4 1“ 07015101 هماططم1عت0 هذتع ه5م66ع83: هول' 36

 ممزأ معان 6616 511212086 10171* قع 50111 115 6101426 0116 8

 لعرترع حتت ءنر 0025 ءاقهعاتتت معانا 6616 211581 9116128615 ةاطح عاتأت

 ةاتز2م086 رماآاتق 61012126 ن6 1'ةت16ز 66 0101 1916 51225 8

 ه1 ةزع 6ه28ععو هن غمد. 81 جحتطاعترحتأ همانحتمع 13 2626012616 0

 ]5 ءمدنلع ةكوع 16 مقومات 71010546 00165 266688311:620625 701

 العزج كن هقمغ6 06ه ]ه١ طممتسلتخو 035[ةدطحععر هاج 68210 ةتتتع 01116-

 رورتكو قأغمو هن ]ه طهطعمدأتنع ةتتتتف ]تعات, 31 ز ةدتتته ]ذهن

 ءمتق10 6ع ةدح[65 1 ننح ءهأ 1312205 1'ةا1626 068 0116ةطقق 0118-

 لت هغنرتعم ؟مهددصقو مونن 16و تقم عاعق هن 16و نتة01512681:عم عطع

 1هممص6و ةحطق 16 هءمءام خللا . لكهان5 هوو ن320711268168 1011

 (1) 11 5 ةج1لعمك هم هلوك ندع 19 مةمعوسأا ع 0 انت ع 00146 ةكعع 16 01ه غانم 2 ]16م1 11 0066 ©

 1: عنةرستك6غ 06 15 00106 ن1 56 ةزت170026 16 م1115 4ع ©

 3 ا نوب يما ني ير دينو
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 ندع مهم ءمصصصتتسع : 16 ةتقصعاع اصهعأتك طال" : 118 موتك ءاتك
 رصقرتم حكمت" ةهعم16 0جت16168 1[6ةطحعطتآ85 11 هماصتتتات72: 126813-
 رتمزسم ةعامرج 1عو 03 ءمعق 7220016ءو6 68, 1عق ةرتوتام5 لح هه
 زدوعأتل كمسععمأ 0ع ءةسوعأةرتو كدهعاتس 0عوعدقسأت اقاحت' ذع ا0اتن
 رجخورد1 مز" ةععمت0 نها1 ءمدحتتما77. 5111 66 م0126 15 1ع16 ة 01-

 عمر مر» ه5 ندم 16 مملسك 16 ماسق ة]هذعتف ه8 هانز هانتتق 16 ةماطحح
 دعا ل1 1 جدعاعز نانع 16 زجمزصسك 06 2207 ءعدتتع 01555266 قا 6 80133-

 ردعذ 06 ]'جصعاو 2"“* هن ونحع 16 ممانسغ 16 ماتتق ةزمزد170ع]16 5
 [0118]011 16 ةمرححتصع6 06 1'ةتعأف هماطحتتتاتلت .

 06 ندتع رماتق 72168625015 181* 16 013 عتتهطتتتع 81115813:

 11 06 111110111 1 نا 1 0
0118 

 طهزصن 16 ماتن ة1]هذعص6 | 82 | 8 | ا | ا" | 201

120126 164 © 

110 

 [ه126 16 21159 6 طا ل 8 | ل ا

 اع وسد اواغعع هستألا دلع ةانع !نرشعأ دع اذا 0001 017 | 808 | 1518 (| 20 | 19١1|

 اذ لفسومدارعهالوس ممانع ناعم سقنتاع هجران 6 :

 لل اكل ل 01" |( ظان ا مىلك ا آ"8 | طل" | 7
| 

 را. ]نةرجق ]دج ءمامدجتع 1. هز 11076 20156  هماتحتتتع 0118011

 ]حاؤخع جسدها ةتتتع 16 نندل1دان ننعم ةطظانا', ناتآ 2'عقأ 311116 6

 16 ننتممس ]هن نتنتع ممزجمعم 1تتدت قت. (6'0م6 نتتع 0828 66 قف

 11 3-27 مهق هذ مطمن عتتعاتا مه1:161ل 064 0112011136816 ةتتتعللاة 116

 ةقزجوتن6, هماجكم7011 01131 همن ة76ع 16 01183017136616 086,

 طز ]1رو 2“ 0 منعتمر» 0لمصسصع ةعدا هصعمأ ةلع هىرمضءووو كوتخ كت ا

 ءاتزد]م0عورحأ 0116 0عات>2> 065 015[غة2عع5 068 11018 201288 ةه1عاجأن
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 ةوواوقر  ءعع] معاتل 35011“ 11611 016 61018 12311161:68, هع]02 6

 1*ةعواتذ6 لع لتمأدسعع ةمطوتىؤو هدمطتع 1عو ممتسكو 13-183, ظل, 11-7,

 ء( لقصف ءاطقهوتتع ههه ]5 لتعاغوصعع لن 3*"* مملسك معاتك 666 8

 ماا 232206 011 15 00 هما6[1. (06 0111 1216 طاعط 512

 11متسغعرس ورحت ه1 ]5 لمأؤهصعع لم 3*"* ممتسك ا اه ماتتق عتتقط0عر

 عع ومزسمأك ةعرتح 266عوهدت7 عد عبط 16 ةمطصتصعأا 0ع !1' دفاع زماتعاتمت عال :

 نع 51 ءا1م هما ]1 مانتق معالكعي كم مملطك ةعاتج 1ع ةمدطحتمعأ ©

 ["ةرحعام ءمصحاتصتتت : معه 0116 068 لعاتتع ج18 201115 002+

 ]هو ل1ةؤدطععف ةمزد6 6عدا]هنر لقطق ]19 1** ةتترحزجمو10 ل ءءالع

 هذ 15 01مؤةصعع لم 8"* ممزصك هقذ ]ه مااتق عتتقتلف لح ]ثان هان

 ١ ]ةتتكتع معاتتعاطأ 6116© 1110111161" عررحطت عا 120111: 5011122185 1

 21 جويمعنام هدج 0ع ]1'ةصعاع ءمصتصتتصت ب 52015 ناتع هتف 18 2“

 عازم [م0هةز مرر - هموا1م ه2 12 01ةؤدطعع لم 3*"*“ مملتصأ ءوان له ماانق

 نوريرتأنع - ءطقهفعاتتل 065 لعاتتع ةاتنعو مماطأ5 0 6عهلع 15ه عع

 قمعرجت ةأارعع رمدتتق جاغةرعم هلاك عرصعتتا ءماطحتمع 80121266 011 1" 0

 ل1 29"* ةمعاع.(!) 1)'ةدردتتقم تهعو تمد عالمطعف, 16ه ننتقل 51غ 16

 ءمرصر71عأ جتتجتل1دتننه !طنتحطصقات6ه 72116. ]لنونصف ءطقهوتتم هنهق 11

 هرعتقأو لعادع نانه0 511 جنغرتعم نمصصرماعأ5 ونت, 1206م عد 0 حتصتن عاتأت

 011 مط عام ةطقعأل] 0111 1عمأع 0111:8]1011 ©012121113 ل 0116 0

 هاتا"ع ءمدصتتتا> - لقصف 15 1** ةنرمز»0515101 (ءءا1م ه١ 1م 3*"*

 ردمتسكت هو 16 مادتق ةلم)جصف) 16 نتدمتتالدغؤرتع ةرسرمأو هن دع 01
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 2]1'هزن: 11 همن هط5 6؟106ط6 ناتع 165 ج7عاوعو ظفشللب, 8(لآ1) ةمدآ
 ةوةاتتعر 011 22012626 0111158 025 120113“ 12681116 1112 ١116116

 11 هرج ةمزعج 06 دمقطمع مماتتع 168 جاتاوو - 06 هذ رمق [ةطأ

 14و نمجرع ه6مءامهو هه همترجعتأ ة ةتعا1ع5 07018, 8للر طلال, األ",

 1ك, ةعرمرتت جتتكوطتأت 06 0113015288: 0هتطق 16 قه 602119116, ه1

 ]'"ةرجعنام ظفحلل رم. ه. همم جاعن, !'ه2عالم ]خلت ةعاثه 015 66 16

 ةممرم1ةصحعاتا ل1 16660 6هصغب 1'دصعاع ظللت ةعدتج 0'ه111ةانتنت 6عدل

 خذ "خلت, هطقعاتتت 0*ءاتتع 601165001013135 ة 1126 06121- 611:6012-

 [ةعودعع دحمتسف ]1'دتعع ]11]0: 0ع طحقطتع هذ جا112 2816 ]خل تح

 هرتعام طفل". 10'هز11 ةةتلاع 0116 0هطق 16 655 - 13

 06 0عاترع 2201205 ت6ة*عءلمهو هذ 211128 011158]1011 4 23141645 5

 6وةاتتع 6116 ءاتتع © 4 22168 016118 6212 211881: © 46

 ءاطقواأتف 32ع16 جاعئت 30116 ة 112 3116 01118 00212618 0613

3112168 5. 

0114111" 1 

 رلجرعورررم1 666ه لعع دعت حدد عاعع ؟هدعس(نع ودع 1م 1224135 <(101354

 عرعورتلف هعرععالعم عدت له هدد( 26 0ع 12 ةرداطت دنع ©«( 06 1س

 1117 خدع عردعؤعو هقرر ةيعق .

 ]لنم180116 61018 9132018 هع1ن16ه5 56 هماتز72عدأ ةانتخ 193 ©

 06 ]15 ةمطغتو, 06 طحقطت فزع هع 1هدتطت عام ا 61132216, 115 1010 منا

 هز مقتنع [ةطئ08 86015 2116168 61328165 ةزماطقات1 01168: 13 هانت

 0ع ]15 عماطغتتع هنأ جا081 3866[:21 ها طتتلط 611228168, 3766© ةزتع

 رممزن15 لنص عت ةوعالمد, 0011726 ج1ثعو 06 هءاعلم هن لم ع6

 ةتتعا مع, ها ءمدحتصتع 20118 1'ةواتق 065 01, 06 6068 طاتتأا 98

 1ع ندع 516165 هطق انتج طقطتةزدطغاتو ةما26 6عوتتتع ها ةعاط-

 طاوطاعم جرتتع ننهذتع جتتطتنعق 516168 لهطق ]1'جتتطاتع طقطست قرم طغتتو

 «طقعاتال 3
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 طوع ةهرعودصملو 16 ةتة2عالم ىةللأ" هنأ ةوصصاط]1ه16 ةهآ 6عننأ

 امتدمسصعام اال هون: لآ" حج غ وزن - قط ح 18: خل ع ل لع
 0 ا 06 103 هنرتعب س 8ا ع 8

 0 2-0 - يا 02086 81: 16 عمد عار, هأ هذ قانكع

 06 ك1 - كطال) 7 ركاب ظ

 2 د 810 مست 1110:

 4017 ع 800 - 80. 0 ظ
 11 هر ةعدتج 06 مجقرتتع 065 جاتا1'عم 6113221 مذ, ل6 8016 0116

 1هو ونتمهاأعو تام عاعو ةزكا65 مصفف ءطقواتم طقفصستقمطغتنه ةعنما
 ةوواتتع 0عاتع ةذ 0عاتتع 311581 ط1ةط 011ة1ئ16 هتتتع 2122:1648 0116 011811[

.6 3115 
 للرد 66م نان1 .همان نع>26 165 ن13616 611218:168 هز6168 013125 16

 حقت ع طقصتةزرجطغتع هر .ءماطق]310135 0عةاتتع 01161601201168 06261:

 ةاتتعر 012 15101156 01115 هان انتح 328416 ه١ ان 056 6ةاتتك, ©

 ]هدف جا عو 1]6ةددحعتتاو ةماحأ هانز م16 عملت عق ]دتح 06 1'ةتن16.

 ملترم] ه1 2015 هماتت77ة1ه8 16 6282ع1ام ةطظاأن ةجعع 16 تقطع ع

: 016 707025 20118 ,"[0[0) 

 (0عو ةعدجدتع 601ه ع:ام5 هدد ]'دتقام () ةعولر هماححتمع 027086 8

 16 ةمرصتسعأ هغ 16 قام ل183 عج 1"1) (غهدتق 165 ةعءاتتع 6ةةهلطآ 69

 هاحرمم1ةطحعطأو 06 ]1'هدنع خلآ") اة 1 000 كن 1800

 ملل ح حصرا. 010 مسوو 3 . 5770 - 8111001. 6

 ءآأ 416 هه د تمل 1100 ح مام. 0
 (”:ءعوأ هم ن1 1هنأ نتا ةدتلقتن 06 ءمالصقتأا"ع 112 86111 06 8

 طستغ تمص امو ماتت 011115 801626 6011585



 90 ل 119

 اثر هاتؤثع ةعامد و116 ءطقواتتع 6056 لثياح 61132ع1م ةهةأذ 6عول

 3 11116 0ةهدططت- ن1 نه02161626, 11115 82:81 011 ]15 76616 6

 هم]1ةه-عآب هز ه كلكتتع هةرمقععد 06 ت1ه2ع1عق, 168 51157831168 :

 19" 3 6[60و ع 8 1301385 20 2 مانو ع 0301ه[: 1 0016 <
 30 9 65[0- 0: 1 6016 > 4 1 قام 0: 2 نقاؤو <

 501 (ن[6نف ح 0[: 9 60165 > ٠ 601 هام حم: ١ نماف < [:1 6016 >
 "6 3 60163 < 0 8" 2 نانو > (: 1 6616 <

 9" 9 فاغو < ([[: 1 6016 > 0: 10" 3 65[66 > 0.

 ()زخ كمرحتتو ه1 1101156 0عاتتع 06 هوو هةرمّث نمو 0016© 15

 (هات665 ]عم هزه نت31 7 ه 101ة2هوعءا1م2 06 61018 667ع1عقر 11 هد

 رممتأ66ه ن1 2 ه هد اةمانأ كسل ه8زمؤ عوق 01266186611028. 0]511-

 نمومدق هز ه82عآ6 نات 068 طستك 61135ع1غ5 2م811ةططع ذا

 نس“ مونووعمرتم, هن 0'جتط*عع ةعةلتمع5 01731 21 ءطقعاتطل 06 5

 مز5 هقمممو ةطوز701:6 ن1 011201325, 0181285 66 ©«838, 149 8

 ةتمصعأاود ءزكد6ع5 ههدق 16 محقصسمع طقصتقرد ا 86ه 8101

 3 ]1و 5*8“ هوامعمورتع 0و 266688011عا7 621 835011 06115 98

 مااتك عدتوت 08 نتا 011380128, أ انآ 60156 م]18 7685 05

 011ة01:جطخ. (لدرع 16 مدت عام هاذ 011686102 065826 835011

 6رعمزرق ءهقأؤ65 ةعودتح ذ ان 0056 06 ءاطهوتتف 632816, هعاتت-عأ

 ةتاتتخماتأك ان ©2066 20110116 013111 011301:326: 76103218 0116 59

 عاتتع 1161683 68[06 همم 165 ةاتمز)]6طعاتأ8 06 هعاتتع 011 م1:6-

 رتتعر". 0 موتك مدع ةزن هتع]اتت6 نتت6 51 16 مانوطمت ها 108

 جرم وت ءارمتأا هذ 19 81“ ونوومرتتع هأ 811 25915 0ةاتتع 68[66 م8

 عوتتلف ناتنتطت 0203م6 ه6 انتج ه6[0 ماننق م6605, هاتت 8

 130 عامو ءوؤوطأ ةمدموزتعتأت 06 ه6هأأغ م6206 631680116, 8

 نع 16 3قأ5“ ومو هج 01ة15 ذ 19 715“ هوافوما]ت6 أ 9111815 8

 ممزق ءقأغ65 ماتق مءازكذ نتن 01120ةطغز هذ ؟هزله .ءهماصتطءالأ

 062 068 لتع ةهةرمقءوو 06 113128168 ن6 20118 5612018 61211'0-

 زم 6ز:6ز: (198 (55* هن ]19 8*"*) ةماطك 0062151811168 6 611

 06 ]15 دمقاطتو 31116 012661:5661101. 012 م6ا15 612 0116 تتأوه

 6 ]1و ينس“ هووهءعو هن 06 19 5"“ هك 06 ]19 5*6* هعرتقعوز 1318-
 0116 068 ناتوأكلن6 11358168, ]نت 856198 06 2 يفسع هوررفعم, ان

 هوم 06 19 55“: نهؤ ]ه5 لفدتتع ةاتكنو5 06 ]ه8 8*6: 165 1
 06 13 9915* هك له 1095-12“ هووفعو (لماتتع 065 011366 98

 يسيل او ون فت كاوا

 اسفل
- 58 

 0007 < 006 خذ
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 هردز7ه عتق هذ ءطقعات6>7 06 ءعمق كعاتتع ةةزجقعوو). ح 11 طل ة
 نام 15 1" هورجؤعع نتتك 26 8528850016 ذة جتاتعاتتتع ةهاتأاع 68866

 ه1 كم 0'هو5 ه ه]11وه-دمةفصطمع. 53
 1 هزعز مممتس ا عدمتأ 16و كسو 121612 ةةءا16م28 0025 26118 15

.231161 06 

 ( ]» !ماعرةعواتمص مط مز" عزل 065 (ضتمصعاعو 0ع اج 19« عومؤعع. ١"
 1[ ] خس 22 0 غ2 و غرم 6م[ تانلللا

 . 1 ] [ ندع 2, 0 2( 4ع #3 هأ موس

 | [آ[' نضع 0 0 2 مان ١ ثا

 | 1 نسم 0 2 , 6 ةرصع 6[ | لؤصعب

 2 رممهك 6عولةرصعتا خهطقعما» 163 ةتمطعاع5 ةرداطق 01268 اد

 3ر36 6عمتنل ة 1عاتتتت ةدعاعقر ةع]1م> 01118 ةماد6 1036 ةلعئاتق

 011 01118, ه2 01: ©3668:01168 3112851 01111 ةاتثأ :

 1١ (طدممط 065 015 ةنوأاعو 21 1:00 1-1: 121 |

 | 2" 2 جمعاعو ح 2. نم : ةطميأم < 2. | "1" 3 ةطعا63 315.
200 .2< + .(52-1 2 3-57 1 

 | 4" 1 ريس ».. < 0.١ 9“ 3 ةمهعاقو ةلطالللا
 04 رى تحلل » >1... 102 1> 1:22 +

 لنمو 1216186611025 0 0هانتحقطأ 281850266 هذ هعو 0عصتغاعو لتتع

 ءدا6 ع ما16عر ةماد 6عجاعطصماطأ هات طتماتطصطتنع 06 كتم:

١ 

 ا ]1ث زمامةععازمص ماتح مر" عدل لعد (“دصعاع5د لع 13 196 هومؤعق
 : [ ]| نع 5 5 5 © ةطتغ مغ تاتا

 ١ 1[] [غصع 22 5 35 يفص# اة 6 مةصع

 ]| ةصع 5 0( 5 2 نر 6 ميؤع

 أ : وح 0 2« 00 ونس ن0

 (0 نونا ذ 1ه طموطتفاتع 06 ة0117عل١ 1'ج8ه50ء2>13610 0685 0ة16-

 ةرراع5 هما6عم1165 06 ه2 عام5 206653 ةماتق ءطقواتف ه8زنؤعو

 0: معز ةءءازماد, هذ 20001615 126 طه" ءطع 06 هات ]مهاطأ 3118-

 10عتع خذ ءعا1م هد 0118 350128 1915 15886 ه2 1101815 8

 معتم ةرتمو لطم 166186ءازم0ق (18), 0131 56 732201ةل1عاظ5 3.111

 لتح ءوافوعم165 0ع تحط عاوو (خ) موت عنو 0'ةردانغق اه كنهتت0 اتت"

 06 1عان18 5.



 آ11 1315 0110171111117. 121

01121111 111 
 كا اا ا ا

 ا7دعو منموناععو "عاوز عد دددح 03111 ةررخاعو هعرر نععف 0ع متم جا عه
 |يإ

 عن لعع ءهوردفأ 06 جاتمسسعك جقرم ةدعولعع هك موضات سلق سعف نسل ه3

102142 11 © 3 

 ل0115 601212616 61:0118 1231: ©:220861 ©6 011 3 617011 ةتتتع لتت<

 رجتخعررر1 ةرتعم ءةهامعمع5 0ع 6تحطعاعو ((نطقر». م16ع60. خل.

 1. ةلمدك 132214 هددأ 1نو ءقأفه ةمطأ 0عق ن1301ةهتطلق هب

 1266688211:عرطعالات 565 ج2عاع5 6قعوتتتعع 8 90, - ]ر.عو 8

 م8611 عاجات 165 2016و. ()' عع هع ن1 هنأ 662111 كقهصطتف 1عق ©0-

 حمو. 11 5“ هز 18 ؟"* لن نسمع 1** لمع 85مطقتتو 165 016 61.
 11. 51 نص ت132عام ه 0عاتتع 06 هعو م5685 6عوتتتع ءاطهعاتل ذن

 اتح 011801: ءأ عمزج 3 55 علان < (), 11 ةتتتتك [عاتتع 222168 6عوتتنع
 ة909, ها انتح 2216 ه1ع11. طع ةمددتتعأ 06 هم نلعصتوت' ةعاثه 16

 مةإ1ع لع ]'ددبع نتتآ 1111 85 0مم086, ءهآ١ 168 0168 068 عانت

 هانا" عم همأ165 ةععمجأ ]ماهعف6و عب !'هدنع 0ع 1['ةصعاأف ةتععات ها 06-

 طمدتو 1ك 21.

 ارح ءلكعأر, ءالهعاتس عقم ءماكذو مل, خلال ةاأدصاتتح 0, 1 هو 8

 مى, ىلع ةعرتماتأا 01015, ةتطق) نات6 هعاه ءمأ ةاهاط]ت لهطق 15

 [ممممو. 5ا/1"* لن انستع 1. 0عم ةمطقتوات عم 04 160005.

 الحتع 8غ < 0, كمدع (4خ18 < 1 لل. 06 81 20158 685

 1280 زدمواتف ]) هغ )050135 11, 06 طحقتطتفاتع نانت6 1]0) حج اك -ح

 ©, جاماتق 1 ةعدتجه 16 م0616 06ه ملط هن ]) ءهءادتت 06 ىذلل

 111. 81 تح 161132816 5 0عاتتع 06 865 60568 6عوتاتتع هطقعاتلل ذ

 1 01130 هز عمرو 3اس“ قزف > 01301:ةققان, 11 31113 0عات7ت2 8
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 100165 عا انصح 32816 (ءعادتت 02222086 جت قاف > 55-00 0116

 ]نع ةمصصصتعأ 06 هع 0عصتتع» ةقأ 16 7616ه 0ع ]1'ةدتع نتتك 11 686.
 هرحزممومز نتوطأ جانتع 70165 068 لعتتع جاتانعو ء0ام مق, 118 8ع 61013-
 مرش عرس 1'جع 06 !'دصعاع هاططنق ةكمصق ]ةصغفتعانت» لتحت 11:16.

> 

 ةمزعمأ قطر خلان, ةعدتع ءطقعاتت ذات 01130:ةطأن, ءا 130 >>
 وتنص 011301هطغز 4 ةوند 16 م0616 0ع ظاتر, 0'ةهردتننقو عم ناك ة

 م6 لل, هذ 1عو ةصعاعو 8 ها () ةعرتمدت 000165: مقهت5 80 ةأمصأ

 رجح (0, 02 21115 22عا16 ملل > ]). 2«هرمدق ظالن ح 0, لل ةهلنو 8

 16 م0616 لع ]'ددنع هلظب 06 طممفطسصو, ه1 (نل]) ع ©, ]ل ةءزتق 16 7016

 06 ]'جانع ىلا.

 117. هنن طتمصسعاو مددغ انصح هءقأذؤ ةنأ ةعمأ ذ تتح 0113201:
 ءأ 165 لعاتتع جتتااتعو 220120165 نات'ان> 0113201ةتتأ, ةجاتتثنك 6

 هزتزجم56 حجاج 011301ج2أ6 01 ااتق, ءأ 168 لعاتتع 311665 212:08 : 1131

 ةاتتع 0016و 115 56 مات عاد 10115 62015 03115 164 21.

 161711716. "هانت جطعاع ل0165 011 3121 هم1010115 ©1116 8

 1201011:عو 011111 0118:01:36 ج15 16 066 و0111 111 ه8 2086,

 ةوول ةححعاتا 12012016 011113

 كمز1 خلان ع ]2 خ4, 8(, ةماتق ل عاتتع 2201120168 01301112 113|0

 كسوصت. ]1*جزغنود ]ل, 1ااآك, ءكطهعتس 6عول * تتح 0118015 5 5011

 مل تنص ةتنع 06 عتتذتا هعمءاف. 05 'لئطقم0هوور طور. 21“ لح
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 ]بارع 1. ةل]وزتو لل تةادطأ 11 م6016, ]4 ةعزتقن انتل 1:

 ١ 01 10. طرعورز. 5*1“: لاهتساتود ضنا ه1 ملأ ةأغوتأ ن2 01101
 ملل ةععوتلت 16 م6016 0ع 0]), هم ناتآ 2685 238 2085116 6

 كءوأ 15 نتت هدد هون 16 م6016: هذ ه1 خلل ةئدتغ ماستق عقل ا
 01130 ةدطأنر, 16262 ةاتا' ملل, ىلآ"' ج7 0, هذ 0ةععم 121", هع 6

 عجوزا ءءزوا1م, هج ءمدق1061ةهنصغ قب ءمرصتسم انت 2016, ة1018 م1017
0 

 عمزتو 01015: 22318 آ]018 3118851 هاذ ل2016: 66 نلت هقأ ©02113016-

 (هزدخعز همادع خلات < 0. (0ان6 51 موت 51122081610 كلل هأغدتأ 1

 ما:ه1هد عبود 163 جزئعو ىلتر 80 .زانكوناننذ آل, هن لل, 06 دعمت 6

 ظلال, طا ةم1ودأ 6عواتتع ءطقعاتت ذه اتتت 011207ةهتتأر, 21015 16 61121-

 عام 1])]18" 3 568 12018 ©0165 6عوتتتع نطقعاتلتل هذ 112 0113201312(

 م"م1هد عوج (نخ زدموتتف 81: 51 هع ممتدغ غم ةاتت“ 112 8

 قامو ا, 1"ل), جامده 81 هما دصوتص06 ناتناتتت 01307821, أن

 (نذ 16 ةوزخد 0 ركم718017+ وتع 51 طلب طةمدصطوتط ةادتت 16 عمدت أ

 1", جامدتو (نطل ةعنوتك انتح 011301ةاطأ, هذ (نرخل ععتوتأا 22012016 10

 011301 جدأ (ل. 0. ل". ]0

2076 

 (0هعاإ مموفكر ه1 16ه 0تمصسعاو قطان ءمدكمدحصسق ةذاه 6511101 :

 ع1 ( ةهوذ 01016 هان ة1عات, 1'هدنع خلت 0ع ةنأ ةااثع 22012016

 نه 0د:ددحأ. ال[ه15 ى وأ ةعوأل ذدتس 011201336 م01: ج08:

 40ه2ع () عراه 6616 5 010 01 15 2216 01011. 110[ 2

 ظل, )050113 ©© ع6 1811 ع 0. ط1 مماطأ 13 هماحنسو 6 46 06-

 ه6 ائذشز 018 مدنا ع 1) هذ مو 002560 1عاطأن 12415 - مج 0

 . ةهمعام جتعت. طله 15 طحقطحع طموصافاتع هرج ل6 مد 16و 0116 8 هدأ

 ان 2216 جتعان. آ)'هتللوادتق !'حطعاع خل ةغدسصسق 0101, خلت 1
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 وقوع" رمدرع 16 70616 لت هءءلم ملل نيت ه8 جتتقفأ ماهعم 8

 لم ةتمصسعاو 34130: 06 مقسم 1'هنع 06 ععدتتل هءرئعاف مةققوتتت
 ردع 16 مقام لم هءع2ءام 8( 0عووطأ موققعت» مهتع 16 مملسك 1, 16
 رمماع ةمدحاطو طمدتف كم تمص عاع, !'ددصعاف 8 ةادصق ةنقات. 199:316-
 ردعصدأ 16 7016 لبن ءه6وا*ءلم ظانق هه "هاتكواند طماتق لا 1116+
 ع. لع ةتمصعاع نتك 2 رمماتت' تقمأ65 نتن 011801:ةدتأن هن ل عاتتع

 قافق ممانتق عذطتلق نتاتئانتح 011301هطقر 31118 501185 568 22:1 65 01118.

 [عو مق]و5 ةعرتمبأ ةزك165 لقسم 1ةصاخفدتاعاتت" اخ 11321.

8 

 م40 0
00” 

 طصما1مرد عوج ملال, 8ال, زاتقونان فش عانت ه2ع0م16 ه2 آل. 85
 16ه متددعاو 4مطظأت هتسقا 1206, ملط - 0, خلت هذ آل ةولنآ

 ءطقعاترتب << 0. 1آ0'ةررطقو هع 0111 71626 0 66 ةغ[ة11 !اةطعاع لك

 عمركم هانا. () لمادع 16 معاند هتتقق1 ءأ 1ه5 هصعاعو طفل, ا

 ]دورصق 1ع نتمصسوعناع قطان, ةمرعمأ 4كلط ع ق0 1ةطأ

 را رت >>

 ' ماومأ ةهتعاتق,ر نخل ها (نظخ ةعرتماتت 01115. 113112612313 51 8
 81122080115 هجاتتع 201255 لب ظر  لعاتتع 31:عو 1هتقدطتأ 06اتتع 8

 ل015 حكجعع م1, هعه 0عاتتع 31:68 56 1626011:61:011 16686858 31-

 معرردعاتأ لهصق 1 ةصكمدتعانتن 011 111212216: 1عاتتن 2012 23

 عمرو 16 م6016 06 ]'حرتع قط. 11 هز ةعزتذ 06 طصقتحتو 068 0عاتتت

: .1 11165 

 11. ]به تمطعبام نات 5 م0111 068, اذت> ©0056 6عول ةذ انت

 ا ة01جطخر انتن ت66 ماتتق مءاتط هأ ان ©0156 ماتتق ©2320 3

 و1 ه01:ةندك, ه ]!'دبصعاف هزندزجمو6 جت زجااتق ع2 هقةاقر 01 انان8, عن 8
 لماتح ج665 حط عامود هتعتنف. طوق م6اعذ ةهديحادعجا طمانتق للخ 1+
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 . [نوددق 16 تلة 520 5 ضلك د ب مل ي 0, 08 0

 طصضمامرد عوج 1عو ه65[6 خال, خلظر زاك وطنا ]عاتتخ 262601216 هال ل.

 ]م ةصمصعاو خل]7, جتصفأ 1مدكصف6 جانتخك لفاتتع 6ه65[0 8

 011112 0113011:ةتطأن, أن 1112 6 6ون1 خانت 0113011ةط1: 168 0عاتتع

 هدعاوو (ل,. ]ا هتوف هذ 1'هصعاع 1 هطغاتق. 11 هر ١ةةاتلكو 266عووهتح

 رخورم ع6 ممانتتت 16م تقطع م خل, ننعم-165 جدعاوو لك هن 1 ةوصك

 ةزعاتق ءأ نتاع ]'دبعافع () هوز هانذتف. لأ 06 1 ططقتستغاتع هدأ

 ه2 2 مائما56 موانع 16 117, نانع 1هذ مق6اعو ةماحغ لقصف 16 تدسعام

 هزك ]01*21 ءاثه 0116 ه8 16 هوه م16ةعدقر 115 ةمادأ طماتق 011 121.

 111. آنه ةتدصعام نوت1 2 ]ع5 2018 هقةأكه 20012018 نان

 نا1ة0ةصخر, ده عابجع ج2ع16و ةتعئاتقف: 0118721 جاز 3 * ورتوعام 11 7011118

 ةؤرخع 010ه11, 0طااتق 011 2111. طكبنع5 م0168 طهدحح اد عنان طماظق 011 1121 ع:].

 ]1 هع 6ط]حد عام 25ه ]38 نعات>> 222165 حجتعتتق, 11 ةتن128 0 ءانتع

 جاع مو 00155, 011 هعاندع هتعاعم هاداتق هدن عطس 1112 3816 1011

 هأ ن2 32416 0طااتق. ()1 عو 6015 )م06 طغمعو ةمانأ 6عول ع عاطأ
1105511 

" 

١ 28 

 15 81 0ءدع ج2ع165 لح 3 ع1م 8ر (ل, 2. ه. 6[ة16265 1و
 رى ةعروتأت 16 مماع 06 8ان ه6 ةلظر خلل ةوزتوتعما 065

 6©ع نآان1 هوا همدطاةهتتنو ذة ط0 ط8

 29 81 165 عت ةطعاعو طر (ل, رم. ه. 631ه 0115, 2115 8

 ظر ل, 612662 168 جدعو 06 هءمعا1م ات, (نآ, نوت ؟1ةقةءطق عانت

 ةطعافو ل0168 ةكعع ان هن نيت هع هماتموطصأ هن آر م6016 0ع 20

 للا ممزسغ 8 ءهمدصتصتع 7016, ةكعع ان ةنع 06 هقةءام ةعوأ هذ 1578,

 13062 111 661616. (نء]1ت1ت-ع] 60116 16 همأذك ىكلظ هانت 1م 6أ6

 ىلع ذة دتحص ممزسك آل, هغ 81) ةعتتو انت 01130181215 01311612612[
 د

 2 8“ ©0116 81 !05 6 4 ةمعام نلممزك (8, م. ه.) ها تس
 ةعاف هطاتق ((0, م. ه.) : "1'موعوج انتح 667616 0111 23886 281 16

 يل اع خم ا يي نب
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0 : 1 

 من1 06 80 هغ مدرع 16 ممتسأ (ل, هأ ةه16 0195 انت 3176 06 ه6
 مرتعاعر ءواتتحعا ]358615 266688011:عاتتعتأا هانت 1م تقأف طخ جنن
 رجمزسا 1", م. 6. ل", ورعد جا1مد:ه 16 م01 06 8(ل, 81" ةءاثه انتن

 0110ج ءاأ ظف < ظل", كو ناتآ 86 511.

 م1251 كعاترع جهت عا1م5 06 هم 6130ع:1 م ةعائماتأا 51112611

 014118: 0113126 ج11 56*33, 11 مواتتثاثك 6616 21411, 01016 011 0215,

 انت 011616020116 016 هعو 61018 228168 2011513 35011“ ]20111 6

 هزردزررتمس6 ان 316ه 06 هعءا16م مممز201:6 011112 011201312. 20111 ©

 0111 هم 068 62018 2016هو, 11 هما 6؟10عادأ 02188 هع 016 58

 176هر025 06 0116, 011115 2021م2 101:8 011 11

 1111. 1'هدتن 613ع16 ه5 165 نعاتتع 26أم68 ه5 م1158 38

 011 111 011201ه26 هذ 16 3“ مانسع معلا ن1: 112 011801321, اتأت

.1 720111 35011 

 19 [ن2 ج2ع1م 01016 هأ 0عاتتع 32عبنا مو 5.
 990 آن ةصعاو 001, ان 3216 211, ا12 212414 5.

 390 ال2 ةطعبأو ج1عم2 هأ 0عات>2 22ع165 1.
 45 [ل2 ةعنام 00115 هأآ 0عاتتع 328168 5.

 59 "ل018 321 مو 5.

 6011301 ةاتتع ©1520 2116168 تمام 11122150118, 61168 ةهاح 511.

 م4
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 50110, 8 06 م 18, ناز رح ل, 2-80 0: ل 16 م0126

 ممدعممأ ع لع ةلر خلل ممم1هد عفو. [)دصق 16 ةتمطسعام ظانلت ملكت

 1هدخص6ر 16و ةثم15 0568 ةعرتمسأ طط0م1201:ع8 01131 0113:0381.

 150 81 11 وذ 0مم ظر (, جتعدتق, ه1م18 16 تمطصعاو 4مظأن وأ

 ءمردحصتع 11 هون 0165 هتك 19” لت ١ م16ع60عطص[, 25 81 ه'ؤون اسس

 0عو هعدرع جهبحعاوو الظن, نلت نتا هوز ه1, ع6 51 145 0عاتتع

 جاتك عو ةماج5 هتعئاتقر ة1018 4طن هو ىرصتسع قات 25 ب 3“ 81 0

2 
 1و ةنم15 ةصعاوو لم 613ع1عغ 8انآك ةمادأ جهاعاتق, ه1018 ةلطظأن هوأ

 ءماحتتسسع جا 35 49 81 ]نم 065 لكعدترع 2عاع5 انظر, اظأن هنأ

 هادكتعر ها 165 لعاتتع ةتتكاثعو 22165 تعانق, ه1018 خلان ةعزنو ءملطتطع

 11 هو 016 جتت 40 - 59 81 !'ةمعناو ل ه8 06118 أ 168 0عانتع

 جانا" عو جتجانف ملأت ةعرنو مرصتسع 11 هوان 01غ 311 5". (08 411208-
 عن/مو 15 3 حجرممعناعو لرعمزإو: - 99 2 ]1]), 1 جتوب1: - 3“ 2 ]0), 1

 هطانتق. 45 3 حجزوتتو : 59 1 ]), 2 حاجات. اند ه1عأ 02125 1[عو8 38

 رتعمت ةرخعم طو7هغطغقعو 11 ةمزنوتا 2606885116 0116 1685 61018 0ناآن

 ]هه لعدع ءقماهو لس ةتمصعام ق0 ؟دددعدأ لهم ندهن تاق. اه

 يذم“ ةجوماأطغمع ةطخغانوتلع ناتع ا0ماتق 168 ت68[0 80162 8

 نتن 011301:ه06: نات ةذ 15 55“, مز نوأ خ نتا ءهةأ !'ةصعاع

 هزار, 191665 موقوعتت مدرع 18 ذو عاع5 كدث0165 ]'هتنع طال, و31 60ا3-

 معركه ىلع هر ]زر طماع ل1 ط132ععام. ىلل ةعراتن ة1018 انتل 0138-

 دا هأ ىلل >> 0, هم ونت هقأ ءمدتنةتتتع ها 1'طجم0ما[طق86. 1

 ن'ءوأ 8 نتا ةهم١ 1'ةصعافم مز1, ماتعدعت ةادتع ظفر 81" ةعوأ ذات

 ن2 01"ةهتتأ هأذ دعمت 1'ةدتع 0ع عنو هءانعا1م (ن1": 1" ةعدنق 16 66

 0ع 0(13, ]'دبحونام 018("1 ةعرعو 0عم15, هاذ 1'ةطعام ةللآ" ةهتوتتب 66 1

 هوا جادواتت0ع. ]لهدع 1هو كسو 27م01طققوعق ©1-0168818 801 208]112-

 ه1.

 اكرر ©6 ندتآ ءمعع726 15 205165102 068 20168 :

 طمتتتع 1م هوه ل 19, 16 م616 لع ءاطقعاتتت 065 «0ه[65 0ع !'ةصعأ#و

 قدمنا ه6 ةزماتتكم ةاناع 1'ةتتاتتع م56 هأآ 16 2616 ل11 ع6[0 6

 خذ 1ةسعافع 0عمز5 ةمدصطع لمطق 16 ته عاعز
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 [*هرجتخ 16 29, 16 مقماع ل1 26م6 هزج2086 5 52816'1 3123 86 61:01- 7

 رورو مانع 1م 2مأغ6 هرزجمو6 ةذ 1'ةصعاف هطغتق, لحتقف 16 63322164:
 16 مماع لت ءمأ6 هززمم56 ذ ]'ةدصع1ع ه]ط[مق معرتم ةاتتن 14 ©6616
 هزرحرممد6ك ذ 1'ةصعاو جتوعحتب طمد8 لم تدصوعاءي هآ 11 ل هورتح 6

 ردقردع نكح 2016 ل1 3*** ءقأكر
 مت 16 35 16 م0616 هزرجزرتمو6 ذ 1'ةهددعنام 31271 5012161853 38

 اه تمصع اعبر أذ 1ع 7014م 0عق لعاتح جتتاانعو ء6ام68 م18 لاح 1873: ©و
 ءمطحتتتع 70118 1720111162 315612061215 10138 لت ©201581121616 3566 3

0164 761 

 11. ]نوصق ةمانأ تاقط عام كم2 ]'اندح عم ءقأافذد نأ رماتتق تتقتتل

 نات ن0 01120, ةأ 165 لفاتتع جاتاناتعف م1115 7م5[660 نان 312 118[0-
 لحصر 1'ةصعنأم هرجز2056 حتت ]م1115 عوج همأ66 ءعقأ هاطااتق, 148 (عاتتع

 حالا عم هما 312118. طعق م01عق ةهدحاطعمأ طقدتق لتت 111311:1ت

4 
4 0 

 ]نورتو 16 6تددعامع ىكلظع مموزعدت خ83, خلل < 0, 820 > ل,

 لع 018 نع ملل ععرتج هطااتق, ءوث 831 66ة15 016*071 011 11©1 ]2613-

 كدا ناتع هعق همامفه ةماطق 2201201ع5 011112 011201:ةططأ, 14 ©6066

 180 جتقوز ةورعوتت < 0, مد ةتنوصعمأا هذ 1'طجممأةطغفع. 1!عهلوع

 رمحعدأ, 165 2216و 8, () ةعرعمررأ جاوعئتق : ءولث ه1 8 2 عقأن 2385

 11 ععرتك 012016 011 011ا18. 511072080118-16 ١ 01:01: أذ م1عتماتق أتت
 ت7 0: 11, 0ةهو1هدأط ج10 16 م6016 06 ظخب مه10دععمدق مل ]118-

 نان خذ ه6 نا16 مىل]) عج 0, هذ 6تةعماتق 165 :ددععو خلل, الآل 0131 5©-

 رنمرتت 065 ن130ة518. 51 طماتق 70100 عبعمزت8 آطل) )08013: هل",

 م]" ععرتح اند 001301ةطخ, همته: ةدتعاتت هذ 1 طج70 683

 1]دودتع]امع ىلا < 0. - 06 هز طماتق 8511220850118 1 01 ااتفر 1" 52:6
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 ىل جاتم51 ةانوطأا 0طاطتق, 011 2016 06 3مل ة0جعماتق هعاتت 328 6

 هءرمعا1م موقددطأ مودع قل هذ لب 16 م6016 ةهدتحاطعتنح لهتتق 16م 1321©.

 قمزذ 8 هع م1]0عز م016دعومدف قل, زدمواتخه لكل هغ 818 زنكوتتف

 1": .ةل' ةمزتف انت 013013131, هورع لل هو 16 م0616 06 آ0181, معطح

 هدأ ن6 ىلان هنذ دطمم12076 01713 11

 لع دمقتتع ج1قمدجت عت عت هق6 ؟ه]1هط1ع مماتتت (ل.
 () نمط ذآ ممهوزك1م> 068 20165 11م هوذ همكم دستت عت 1201-

 01166 م1 66 0116 20115 5762028 06 01.

 رع. انعو ةعاعو لئن 32عام 0هطغ ءاطقعاتتل 0068 60168 وأ

 رماا15 عضو ناتناتتت 011301325 850125 011115. طلعو م0168 طماط طعانأ

 د25 1116611111 011 1

(0 
000 

1 

 كم1 16 ةتحدعاو 3قظ(ن. 2«م1هدعنود 1و5 ءقما6د خلال, خل زاتق-
 نات اعد معمعمد*ع هرج لك. الوصف 16 عدصعام 8الآث ةتطقأ 1106,

 طعن ح ©, اال, ]1 < 0: لمع ]1 ةعزتنز 01آا15 ©5 168 0ن0عاتتع

 ةاتااع5 322165 31238. طلعو 55015 هصعاعد 06 مقلط( ةعرمادت 281

 ءمدحق6وتتعاطأ 0طات5. (لاتق26 ة 15 208161012 068 20168. ]116 ءقأن

6101 

 لبد 01ةعا2851052 068 نكتع همه 0116 16ةءراع76 145

 ةرمطق101168 ءان 62210 هذ 1عاتتنف قمام6د ةاوصق 31951 6211186, ©:2101-

 رماتف 2231521130121 ك11عنع8515 ءاطعاطتأت 168 لتتع نوه 0116 265 9

 رمعموورحطعأ هان 622101 ذ 15 عدول عتتتت 006 ]1عاتتتق 2عاعق عا 6

 ماتف ةككماتف ةرحاتت6168>77 رماتتف طقاتأ. ((ن1. (ناطقرم. 016ء6م0عطأر, ذل 8.

 «) "ل'هاتك 61ه عام نتتت 8 8568 11018 2284168 8[0701 9 2011

 هقافد ةمم15 ن11ه01*جطأ5 ها 1م ةمدحتصصعا 06 ءطقعاتتل 0658 8

 ةاتعاعو هو 16 م0164 11 ©0856 022086, 31251 0116 20118 8

 تينا و
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 2ك كك دج

 06زذ ةأغةداطات. اند مددنعت1ا تمت عاع 1ز01:6ةةزدأن6 6283 اعطتت 1 ]اق

 ااغردع مومن قف 06 15 ةتتتاقعو 06 15 ةردطقت.

 6) '1"هدتغ ةتمصعافع نت1 5 كعاتتع هتتعنأم5و 0018 أ" تتح 6

 حلوات, ه مانت" همم65 06 ]1"حصعاع هتوتت نعاتتع 011201:2255 أ 6
 قاف هرمون خذ 1'دصعاع هتعتت ءقأ طممتتلت"ع نادت 011301:ةدتأ. ط6
 ةمرس تت مأ 0ع 1'دصعاف جتعات هقأ 16 م6016 ل11 6666 027084, ءأ 8

 70165 0ع 565 لعاتتع 111168 ©0168 56 [0"1ا37عالا 811 66 6

 مامر طمات# 011 281

 همز '['هرتت 13816 0111 ه2 12 328416 011115 ةهأغ عاتتع 070165 هن
 مم م56 064 1'حطصعاف هادذؤتق هعاتتع 003013225, هان 16 ت66 602-

 7056 ذ 1'درعام 01118 زجااتق عاظوتج0 01312 0113:01:32. ]طله 5

 06 1'حصعام هاطنتق هنأ 16 م6016 لتج ء6[0 هم2086 ها 148 618
 ع5 ةعاتتع جرجا عو 001568 ةمدخق هانت 66 هقماف, لهتطق 111256116131

001 

 []عو 6015 هوه 0101 م16عقمن0عصأ ه6 666 06زذ هتك ةداطتتتت عاتأت

1116 116 

 8) ه5 تحط عأافم 01 5 انتج 328:16 01016 هاذ 0عاتتت 8
 0121185 8. 112 ©0186 ]ج15 عات9220 0173112 011201:ة2[, أ 148 8

 70145 طمدتو لت 32216. لطم 7016 0ع ءاطهواتع ء6م6 لع !'ةدصعام

 0016 ه8 515116 هانت ]1'ةت1116 6[60 06 هع مقطع 1,

 1آدوددق 16 تمسعا م ل8(, 016 ل ح 1 10: - 2 ه6 11<0.'

 31 06 () طمات8 12262025 112 21:6 06 عدتهطل هءنءاعر فذ 8

 0155 هس خلل, 11 "عدعمد هنن ملط هر 1 00616 06 كلر خلك

 عمرتج لماع 621 ذات 011201:ة25 ءأ خلط << (). (09] ب
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 06 مممدصع ن6 ىلا < 0. 81ه15 هذ كل ةئوصغ ةعول ذ 1 لل, 5

 . عأ ىلع عمدت طممتس 01265 ناتناتتح 01138013821, 1015 8( ةعرنو حج ل

 طودتتخ' 06 هم 0111 ه55 06 19 هزكئ81102 068 20168, ةألع ته

 735 اطووهزرن 0606© 6

1 

  عه) ئهدغ ةتتمصعافم نتك 2 انتح 22عام مز5 ه6 0عاتتع 0118, هن

 ]6و همأغ65 هززتمو65 هتتتع |32ع1ع5 0طنق عدتو208 ناتع 5

 01150 :ةناق, هذ 16 20م6 هزجزج056 ةذ 1" ةطصعاف 012016 21115 26616 123

 نة: هدأ. لعق 70165 ع5 0عاتتع 20168 8ع1021 ةانت' 16 00566 6

 خذ 1'دصعاو لسمتك, مولا 0116 هعأات1 ل11 3 *** ءمأف شهدته 8

 1[1صخمت1 مانت لت 121.

 لروردق 16 تددعام ق4لطأت هةماعسأ " بح 1 17 5 0 10

 طممامد ععماتق كل ىل زهقوتتتف 1عانتن 626016 ها آث. آلة 6

 تمد علم ظاتان, هز جتتتنح 112 312816 01016 ها 0عا322 214118 8

 قامو مءعرتمدأ < 00. ©ورع ءمدقع6ودنتعدأا 0525 16 ايتتقصعامو 4لتر

 مق, خلل, ةورتمدأ ءطقهعاتتت م15 213120 011112 0113201811, 5

 نام 8() ةعائو < 0:
 ظمدتتت تقم 0111 06 15 51626102 068 20168 ءاأ1م ه8 116.

 6") 1"هدتك ة6132ع1م ن1 ه. ان 38عام 01011, اتتح 22816 85

 هأذ انت 3216 21201, 1115 16 6056 02086 ذة 1'هدحعافع تعتت << ©

 ها 168 لمتتع جتتطاعو قامو ح (0. آنه 7016 لتت 6[608 02086 ذ

 1'ةرتعنام ج1عئات ةع9 ةاتتن 1م 6656 022086 خذ 12عام 01أاات58 85

 1ص هانت ت1 6122ع16, 16 2016 نلتح 2656 هزدز2086 ذ 1'ة2ع1مه

 ةمورثك ةاتت' 16 هقمأ6 هززن0و6 ذ 1'ةطعافع ةتعات, 2018 011 11122 2:16ر
 هأ 16. 0016 011 6056 هزجز2086 ةذ 1'ةتصعام 01016 ةعاو 064 66

 ةزااخ6 018 011 121
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1 

/ / / 
 1]رودق 16 ةتدصعاو للظان ةمهاعدصأ يدع 1 آل: ظح 1 1: 021 1.

 / / مح
 طصم]مدعومربتق ىلا, كللط زددون ةح ال. طةصق اتاك, 1 حج 1 1:

 رج 2

 هأ ]1 < 1 ]), هذ 1هو ءقمامو ةءورنمدات < (). ]ئهدع ةددتق ةذلظألب

 رك 8, من ح ©, .(12]0 < .0. 0 06 ته نان6 1300 2 ا

 ظن < 0, 16 م7016 06 مخلط عرج ةلطاتك ةاتت' ان طماتق ل1 6:

 ءاأر 016 هع ن6 مكللظ -> ©, 16 م6016 06 2( هءدند هاتتخ ذلثر نة

 ]صاف ةاندعز ةدصلس 1'ددجعاو خ4 تةادصأ ةتعتات 1م 7016 06 (01 ةعاتق

 طمدتق لتحت 113216.

10 

( 1 

 (ب) اهديك ةتمط عام نتن1 5 5عق 61015 218:168 31عئانقر ةنان18 868 8

 1201201653 06 0168 011301:2265 ءأآ 565 60165 آةهدمآطءةنهان5 78

 ل1 11121.

 كمان 16 ةتمصعاو مظل. ]26و ممزسأق ظب (ل, طمعتع#ت ذ 8

 لدتم165 ةادت' 8ا(ن لعاتتع ج1"ع5 نآ11 86 همات7مو25 ءاح ال, 72016 06 (013:

 181 ةورنه ج 0. ورع انف 06ءتجمدع 1'ددنع 0ع عنهن ءءانعاع الخل

 مز طق تأذونك 6عدا] ذ تس 011301هطق, 1 ةعانوتك 16 2016 06 18

 ها !'دصمعامع ظفلط ةورتدتك لدهن, همدان ه1: عصعاتات 3 17011656.
 (01ع ه1 ظح - 0, لمدن 16 نتمصعاع طخلت, طلت نادندأ 6851 ذن
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 ان ا 261 - 0 هن اذ < 11 011 1514 | ا

 1ك < 1 ]لإ هن مول 02560111 1411 > 1 ]). 12018 013

 840 ةوأ مو 27مهة[8وو < 1 ]] - ]نودع ظفش 26 635 0

 ناتم < 0. (02 مامات هج 006 طحقزنتو 0116 ىلا < (. 1 "7

 ةانقلطأ 31211 هأ ههو هماؤه < ©(, 16 ءماف 8( نتن 111 6856 6

 عمرو جا1551 < 00. ختسقأ) ةماتق 145 نئه15 قامو 06 هم تقص عاع

 ةماجأ 122011101168 01111 1181

 لذ 20316102 065 20168 هو 0.

 ور لهدتن تقص عام ند1 ه ان 32816 3111 هن 0عاتتع 01115 ه

 16ه 606665 هززتوو68 هذ هعو 0عرتطت ةلثقر مآتتق ع20ه208 0116 068 0118-

 لسوطتق, هأ 16 هم56 هزرزرتمو6 ذ ]!'ةهطعاع هتعتت < 011301:ةهطان١ طع

 ردم1م 06 هم 0عحتعتت هقذ لحق 16 تمس عاق, 632015 0116 145 8
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 ]كآن هوو معاج عد 016م1 2116 خذ خل

 011011"104111011511. 1 ةا>ع2 ةاتتخ ىلخ انتح مماطأ ل 01616020116,

 مدع وت (ن]", هذ ائاآ'. (نآلا ةأغدصطأ 761م620161313116 313 2138323 5

 ]1نوددعأ عم ةعودعجو 1ع ممتصق 11, هذ 1517, 131» هم عمادحوسم لقطق
 و مامسر 165 ةصعاعم 0151) , 0151" ةمصغ لهزك5. 11 هد ءدذ 0ع دمقطمم

 06 ]'ةصعبام 0101“. ]دع قأ6 (نآ' ةوصغ 21251 0217086 ةجاتتع 06انتع

 لم15 (ناكث]آ", (010]', ةمزرج هورتت6 ةعاتثح 6عدل ةذا1ه ةمانح7776 016586 85

 016 (نآك «أ ل ©أ 0 : 13 1 0 00 0 نال, 101. 10511-
 د ود

 11 01 018118 طوع 017 - 012-117 - 0190-18-21.
 ا 4 ا 2 ا ا ا يل ع
 ال[ ه15 هدد جه ه11531 (0]"- 6 1217 1101 0 1-1917 02 ]01 0

 01ه "عنزه عاح ها لع ]جوتدتأ هان 01616 012 ,011 8 1717 - 11) 2-21 5

 2و ندت1 مامات نانع آئ]1) هنأ معا" موج 01 عان]ه11:6 ةبحس خ1. 00. 10."1.()

 7/116 041101151101101 0“ ل801 171/101. 11 ءةاطفت لت 06 06

 ]لقطر ]181 عج 11: 7 0 068 دعو مم عامو (ن]ن1, (نآل]"

 20 .ةملوستادرو, 288 دع 1017, 0014 - 0م 1 10) ةمادغ 64ةلتتكب
 هز 028 - نال. آطعو تهد عاو5 (نالأك, (نالط .( ظلال . همانحتمتتتلب

 0111 - (نانأ" حج 1 10, ما1150116 (نآثت هذا 26106120161113116 311 1

 0281 ج(01") 3551 5021 6عوتتتع ها 291 600256011621 ]اطل ت ال“

 (يوردص مهدها مهتم هدفت 165 لعادع ه2 عامذ 1آ011, آلآك]' هند ه
 117 1011- 01 سال هماطحطمتات , 0026 60ع8 06115 8

 50121 69ماتتع ©أ 171011- - 11017 1 لل. 12026 ]آاثآ]) 1 10610 611-
 01 هاجت ق8. (1. 0. ل". ]ل١٠ - (نةله 2086, 235501185 103111-

 ا[عزروتأ 8 6:208161011'1 0116 120118 250118 ©1212 ١

 (1) 06 مهق59عم هعذ دصق] "عضلات 0825 16 2182118011,
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 126 13 3 عددنع ةردسرم ]1 درت عدت 213*©.

 كهزن 16 نتمصعاو 4180 1هدحصف م1 67015 3 04ه عدسلف '

 «مرحعامو هن ةمصغ 1'هصعاو 3 ع 1 0
 لم 015 نام 16 ةمز»6>61 لكن ةزصتتق 06 ]1'هتنع مىلل هزدز2086 فذ

 ['دصعام لسمك, هد ةزصتق 06 !'هدنع 80 هممعق هذ ]!'ةسعاف :
 هوا 6عهأ ج11 12822016 011 ]م15 عاتذحت0 ةلاطاتق, ((011 137:01, م

 06 !'ةصعاف 00165 ظ) هنن ةزصتتق 06 ”ةسعأ م هل

 م12 ملا 1 0

 1 لل 140 5 140

 1. ال. امك لمع اليست درع !هدوسفألمو ود مونت ميدلعسملا ةانالل# ]ع قرأت
 فاتك لن امام دع لزاما نسا نق نق لحسك اخسع !'سياع للا ]ل 56 اننالكأ
 لوك ]6 ماقه اطمءاتمداقلب اةسألك اق لقللك !'نابلتع عا ةرعاف هنأ لقست !؟ ماتت نانل

 الرع ]1؟ ماكنه امرتسسأتل. افق الينتمك لان سقتاكنلا ال6 ةدانأ )35 ن0,

 01101"100111011511. 8010 >عبع5 165 حجدتعد مى, مك زدفواتتمف 6

 ناعم 701185 37:67 0ءادتع 0130ه285 خلت, ىآل, ءأ مونت 1458 8

 آل, الر 1ه65[1 مدقوعت“ ان 316 06 عتتقتت0 تنءنأم ن1 168

 1: ةصعناع مى.

 ثمر ل", 1ع مدع 0ع ]جه ةمطغتتعز دحعدع# 145 27هدق ]"خب

 18, 1طن آل.

 1لز ةعرتك معممن01ءاج]هلتنع ةانتن خل خلل ةأةدأ انتت 33:

 ["خ ةورتو 11م ه1هععاام2 عن كعاتدع ماودتق لعق هعءاع5 كلل, خلت.
 لدو مماسأت () طممصعت» (011 م6مء201ءا113116 ةاننت مل: 6
 معن ه01ءا 1216 6اةد26 وصف 16 ماهتج 011 ءء7ءاع خلنآل, ةءانوب 6

 هزاجاتق 06 ]جدع ىللز ه5 018, 101" ةغدنتغ 31251 08325 16 66

 2131 7261061016111311:6 ةاتت' لل ةة025 115
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 1]عو ممتصتو 0, 2, نعم 01 (ةمصق 16 ماقس قلتت ءعنولم 01)
 مرج. ةارتع 81". (مورنمد, 1مام1ةءءا1م2 065 ماهتق ملل, (018).

 هن 101' (لوصق 16 مادط 11 هءءنأ1ع 10128) وال. ةانتع طل" (237701ب

 زمام ةءوءانتم 0عق مادصق اناث, ةللز.

 (0عو ةعدع !عدعم (نأاك, هذ ]01' ةورتمطأ 26106201613131168 3

 'دداون» 01 هةمرموام ملت (آالآث, 08 ةغوصق6 نلعاتتع ماهتق م6106201-

 تاتا ةتتتعم جتج ماقد خلت, همادحتتو هعم15 655 هتعج110116 0825 168 616-

 رضعتأم 0: اك161106) ه١ مدونع ءمدقعوتتع0ا 101' ع ةزصاتق 16 الآ

 ن1 12عوا716 1'ة2ع16 مل 6982015 0176 (ن]ك جت ةزطتقق 916 8(.

 18[ ةرعت مدهاتض أ ءمقتتا (نآاك 1: هءاأغ6 11226 569 6

 عل مل", ةتسقأ 0116 عاق ه 666 0612201216 5 1031

.601-35 

 مودم 16م توصوعاوو 01211, ,١2119 101' ه6 012 ةورنمدت م3:81-
 181م5 ءهمدحصسمع م6172. 211 م1522 كان.

 121" هن (ن81 ةععمدت مه1:2116165 ءمدصصمع م62. ذ اه !1عتفع ىلا"

 6 168 امم 1011", ناكل ةغوصق 1251 22122118165) 1ع5 عا

 '12"1]" ]<01[ ةءعرتمدأ 6عولاتتر, 08م1 ه6 0111 655 669113 8

 16 61ةرومدتأق. لل هت! فان28 1011 0111ج 1102:0626 8

 عدت تقص عاعو (ناكب ]011" ةمنتا 5.

 (ترد معاتذ 0116 11551 0116 اكل ها 101" ةمادغ م01:21181658

 نم نات 5 6١6 ف2 02416 كهصق 1121001164102, هن 016 145 11
 جر عاعو 1101", ناك 2 ةمدق ةعدط ]151165 ءمدححتتع 3781385 1ةات18 8

.15 102010265] 

 5 08 - ةهزطتتق 06 ]'جدنع ملت ١ لاك - ةلطاتق

 كلك 7 - مووجوري ع ةتساتق 06 !'ةسعام لسمزط ]) 1010 - ةزطانف

 016 !'جدنع 1[ : : 511 ملال مزور 8- دوز 0
 0 "ا هزل 116 15[:161*1ةهالأ جب 50- 0 0

 يلا 5 هند 40
 لا ل, ل 1

 (06 ندلآ م16عق06 مانماتكتع هلل 011516 0116 81 201185 121501185 235-

 عمر مولع 11 20126 211616 0116 (ل, موتع 16 ممزطأا آن. 2. 6. 112

 06 تعدصل هوععام موءموص 01 نامت ذ ]دنع خلك هدد جنت

 هز آمل[  هزس ان

 هن لش هند ىث(0
 انة اال ]ا نو تا ع يا ضن اا نورت

 . دل د اتعب راد نع وي را
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 ل]روررو نمو ةمرت[م5 0ع ةتهطعاعو هد ه 1 طقط]7606 0”ةردزدتءاعت*

 ]'درنع 80 ةدع]: م1501 06 ]مدع ةلك اةودعالع ةصعاتسةتومرد 280 32
 صاودذ نمنع 15 رموتتت 06 ]1'هدنع ىلع نلمصق ]”ةصعاتس تقم 501816

 لم ءىءلأف خلط حجج ءورتعلاو ةللكر ندع دمعفاتتتع !"ةصعاع ىل.(؟) 6
 ها ]هد ممم[ و 1'هدنع 130 هذ 1'هدنع قلق, ه]1م18 هدد ةزممعال6
 (130) 1ةمعاتسدتمما» مجمع غصع. ('هوأ هع نتن: ةاطواخ طئطقتت 0]3- '

 ردعا1م لو 1حمعوتتت: 06 هما66 وسنع ]'هدنع 1830 ةووتك 1”ةسعاتستس 1501
 رترتورسس 1 ةدخم مودع ةمزجه65 هذ ملال, هن !ةطصعاتطت 215012 06اة18126>2 81

 -حردزممانأ هذ ]دنع ىلط هد لةسعاتسهتفمان 231: 12122016 ذ 1'ةع ذك

 هأ 15 132عواتا" مهدت 230م0[ هذ 1'ةهدنع مقل. طالونحق هوانغ 6ه 2311©

 06 ه'ةهعوتسعت» ه2 011316 (*) نتف 168 ة2م015 065 ةلتطتاتق 8

 زم عاتط و15025 5026 6عةتتتح 21122 5[:1372201 068 ةزطاتق 0016 8
 حرخعو هآ ن6 16 طهرجزممدنأ 01 ةلاحتتق 026 121123185012 601161

 600116 311 85121185 016 801 ج1خع هنأ #6 جت 731072016 011 5

 لكنحسع ةرتطتع زصعاتس تقم 11 512115 06 هوا 81:6. (*)

 مز 16 تدصسعام فظن مع ة'ةرجماتواتع م35 هتح 513216 ]آخ 0+ ا”
 12015 نع ءهءعجمرج0هدغ 1'جدطععاو ل 5016 ةووأ1 لكدتتق هعو نعاتتع 11

 ةدعاعو ه6 نم 16و هصواعق 13 هن 18 ةمزعسأت لمزكق, 16 طقم غو
.76 220128 285 062261116 1262 

 ْ 5 كَ 7 اي 7

 اهدا سس 72 ديا نهي نا ا ا نا مسساء الا ل ل ل ا

 41251 011012 7115 16 7611861 هانت 165 521169 511158111565 1
 هزت 666 6هع6ع5 قصف هوانغ طومأغطغقع (2)

 5-5 ه- ام ه- نك 5-5

 اةيوأز ردق نوكي ىدلا ىا ةراد نع هأ ةرياد ليد ةياغ ْنَد خا سوق هضصخ وهو )1(

 (2) كد ءمدك106عوعصغ 0325 165 8عاتع5 م26060ءصأعو 80 هغ 1811 همددسع 1648 ةصو]128315025, 6 هن 76-

 ا ا عزص 80  ةذص قلك
 مععدقست 18 0ءصانفانع 6عماتأ6 ن1 مع ا

 (3) 170762 مدماتتن 18 هدحستات1ع 046 هعو 2: ع7 منىمببع 1و 3ف56 0 ةدحه دق: هلام هةعه 78: لغم 007110115 -

 10/801 06 ]7 1ةرربخ» قون 1ةمو»» ذ آه ذم

 (4) طوزع ةاتم عام 0514155 هماطتتتتع 6615 65216 16 هونه 0قصق 1ع 2 عاتاته89 2. :

 (65) 11 هدتكق» 216 مدمانتن ؟ع1ه د ء2عغ 0*همم]11 نانع»» 12 06202511261023 721606062664 ف ووعد

2 
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 اناتع ةدتكانع 002560116226 نتنت 6816 06 ه6 ندتت 66
 ءوا 0116 لهطق اماتق 163 تاوطعأاع5 1هدخطص6و مول عمق عوق 6

 عطولمق هعطعأام5 ناتك ءمرحرمونت65 ةطخدتع ءاتتع هدأ انت 32816 6عدل

 هغاحش هدام لوز, 16 «ةيجمودع هرزطتتق 0ع 1'هدنع همزم086 هذ 1'دتعاع 01غ

 ةزرتتق 06 1'ددنع هزحزرنممق هذ 1'ةصعاع يم

 ةوأن 0011ةأةاطأن, 683121 01118]5011 62:21 ها 001:

 هز118 06 1'ةددعاو 01015 - 1

 ةزطاتق 06 !'ةطعامع 6عول

 "1"ن116 هدذ 12 0ةصماتقهغتماح نان ءح هنأ لهدصقو قادوات ودع

 ها ىانماتا 1 ل5 وتتأ 56 ةددغ هول عصعتا ةعطاللو 06مم دق

]011161 

 رانا" رج"00606 06 1” 1111 ءكطوتن 2705“ 0هجاع 1”هويرودأ 06 ملأ
 04110115111071. 06 ماطمع606 ءمصقتمأاو هذ 21ه عوا» 168 0عانتع 1

 جا عنا ع5 طم 811126120531165 06 دطقت]1 26 نآ16ع 165 0عاتت 68

 0لدم155 ةملعدلط كنت طصقاططع 00156 ءأ 0116 165 324165 6عوتتتع 803الأ

 هرزدز20568 رممودت 16 ةمدحسعأ١ (طآلو28 15 8عاتتتع هك-عمدكدتع 18 ه6 5

 ةمزجأ 195 ةع]1و5 ل015 065 لعدع تمد عامو خلال, كلل]11) ءءعت

 هز 8( ةتص آكآل

 هزط ىلل  ةزس 8خ
 10611101151101101:. 'لك11ع2 168 ةج 025 رمل", 8", الل", ءطقعاتتت 6

 هعو 737:008 هوا 1661'1ةععا1م2> 068 م1525 06 عادت ع5 06عام

 06 ةرحطمت0 68 م01: 16و زثعو م25 56 كماط770856 15 ةعئاتتنع. آلا 011غ

 () لكقصق 16 ماقتح لن ءورنءأام 80 مممدعت 01 مومو 0ت ءانامتنع ذ
 طلت, 10162هءءا1م7 ع5 عدتوتح و ءونء1مو 013, 821). 06و كعتترع ءءزخ

 نل1م5 ججوطق 1عتتتف ماقطق 2610620161113116و, (2]0 ةعرتق 2610601-
 ءالهتتتع هات ماه 108. 106 ممقتسع نك 20125 آ]) هغ لهدف 16 ماقد

 ل1 ءءومءام ]11 (1هوتنعا هقك معمم أمت ءات] تتم هذ ءعاست لت ءءء

 1016 )6 035 نتن6



 146 ش 1111 010م
 هس جس سوسو يسسوو ا وو

 آ(0), 2011 5 01 م كلللف !0)0 كك ذنلف 00886
 نعمل مععدعم 01ءاتأول16 ةتتففأ] 11 زمام ]؟(). ]01 ممزسصأت 01 ْش

 لحصف 16 رماه لت ءعئلاع ىلت طمانف ةاوتعقمنع ةرتت' !دا61هةنعالمت 3

 لعد لعدحع مادسك خل" آه مععموم 01 كتل هتدنع ىآك, تأ 28 000 00

 [[1<. كلمدتق هنت"مطف ةتضسعأإ ةمرتصصف 16 ةتمصعام 01611 سعءامصوامع
 هر 1ك 136 ]5 رصهتسم دصفست طم ظماتق ؟هرحصمسدق 1ع ةقمسعاع 111
 ممعاوص عام هر 1'. الدصق 15 0تةصعاع5 (نلك11, 12", 1[نو 8
 ن1, ائلب, ةمدغ كهف 16 ماقد 011 ءءع]16ه  آثان مورس 0: هما هتسعو

 3 خ1": (011, همغ هد همك دصع م67معم201ءات]ة316 0ان6 201187 ن-
 170 10 0ع 0 ذ 8: وسمسأن ذ آب, هوناو اذ عدع ةعلثه 776

 عجلت عسا دتتتع د دعني لح متسعأمو مهن6 لقسم ]صنم 0ع 011]:

 1ع مقردع آلآ, اعل ةعنمدت م6ءامءعت01ءا1211:25 ذ ملك لوصف 6
 زحام كح ءعمءاع ظللر كمدع 1ع ةصعتاأعو لب هذ طل ةعزتمدأ 693133:

 ها 5 ءواتكم 0عد جهصعاعم لكب الل, وتتت ةمدا 01015 1و8 69

 (01ح - هتسسنق لع !'ةهدتع 130

 028 - هزدتتع 06 ]'جرمتع ىلا

0 

0 

0 

07 
0 
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 ا
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 دا

11 
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2 

-- 2 
 قالب

1 5 
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2 
 11, 21200 ةععمدك ةعرصط]وه 118, أ

 1021" ع ةزررستق 16 1'جدنع ]17
 ل ا ا

 101 - ةزدتتق 06 !'جدتع مقل 0

 11 ردي
8 4 7 1 ! 1 

 2 5 ٠

 (0164 ه1 2018 ماوعمدق 165 01328165 06 دمها غاتع ذ تق ناتثلق
 ءمازصطصع1لمطخر, هاذ جاتتتح 12 ظفاتتتع هلعحعمطتأ اع, ةأ 012 70111138 7 37-

 رداتو نع 15 لق6مطمه051861011 01:6ع60 62[. 51 ططقةتزتاءانقتتا 03125

 مانع ظعتتتع 201185 57208028 0116 كلل, خلت, ةم>26 068 ن138-
 لردصأو, 16 ممتسك آب ةمدصادوتنك عادت 16 مماتست ل" (1© مدطنم) أن

 هز ظان _ ةزرسنق 06 !دصعام 1 ٠
0 : -31118 1011 
 هز ملال ةنصتق م 1*ة0عب1 م 015 8

 م1116 011*06111011517 011, 600161116111 06 ]* [الرو17 1١ طوب للموت“. اك ع]تا*ع
 رمق 1ع5 لعادحع ت2 عاو5 ةظان, خللا دمانت5 1215025 06 لل ات 1

 حتعاع همصصصاتص ]مءعج0هتك 0114 ]1 عن 14 ةمددغ 065 هتحعاعق 1018.
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 ]ل1 ممازط[ مىلر وحنتتسع 72016 3766 112 2716 6عهأ 3 مى 08
 "5 ةلفعتجمدرم ]'هننن 00[: هغ ةجوع نص ةهتكع 6عهأ] ذل قلل, طماتق 06-

 هدتاكهدتف 1'هدرعع 1001. .(نعو لعتع جتعذ 0ع مةنزكك هءءامه ةولماتأ

 2 ممههل1616هع, مرصع 0مءرتكك لئدس دصقطتو رممتطأ ءمدصامم 2616:

 هن هزكان65 نا 115 همدغ ةهططنع جثعو 0ع مدعوت0ف ءءممءاعد خللا خلا

 موققومأ ]01 ه6 م2016, 118 ةعرتمدك ةعرصات]داطاع5 هتطقت 016 عه

 . مول مائمالك6 لقطع 1عو 5مطقتتودتعق 0ع !'طغ0م008عز ]عاتتتف ماقهتتك

 ةمرتمرجأط ]عمءمم01ءان1ةتتتعع عاندخ ]عم ماقص5 لعق عتتقتلو عع
 موقفوتتا 31١] 1ةدجتع 7016: همن ]1عجدتق هوداعو ةعانمدأ ةانتت 1'ةدعع للك

 اعماجق 58, (نخ (لقصق 16 ماقتح ه1 26616 6ء”ء16, (نال) 1 ةءزنق
 16 ءمررخدت6و ل1 م6165 منءاع ها 81, (011 لعاتحع 872:هدت5. ال1 هتسع

  [ةدقتتت مل" ةاوصأ 76مم ءات]هتتتع ةاحتن 16 رماه ل1 26115 06161

 راآطخ, (نطخ ةعمماتتك لعاتتع ةصعاعو 0015: ]06 طن 61226 068 5

 1ز .ه6 ل1 ةتتمطق 168 هر م28 ]طلآن, الآل 011 م6616 همء1م ل2للل

 ةمهدحأ ]+ معزز 16 ءةراضعز هوعز] 1911, 068 ممةطأآ5 لل, (ل, 5

 ةةرجنق 168 رماوطق 068 عاتح مءوأنمنا5 هعمءاعق, طل", (نلك معظم 6201-

 نن]1ول1:عم جاتع 612[12ة6هعم1058 0ع ماقتتق 0عق معاناه ءءانءاع5 أن

 ك1 ءممءاع خلت (!1عمعد 811, 21 181): مو لعد [[عدعف 8ء2625 261
 م6ه201611911685 جت ماه نتن ه6ء>ءام خلت (ءدتن 1ع ماهتق 068 26-

 لاه ءعمعءام5 اتت ةمادق معمم 01 عاج1ةهلتنتعم )زر هأ ءطقعاتتع 8
 ؟نرتتت عاق 18 ][1سدع 01م[ ءتههعاام> ءهداطع ]عانت 7معامنط هعائعأم عا 6

 0 عاتوتت 0 هعءا"ءا1عب (ةتسقأ 101 ةعرتو ةم10ةهطصصعاتا 15 11عتف 012661:

 هععألم11 0عق رداهطق ل ]مع هءرعاف ]11 ها لح عتقصل ءةنثعأو
 للاكر نلع ةورته ةمتلعصسعسا 1١ العصف لكما ة1ةعءاتم» 065 ماقطق
 01 معاك هنمانفأام (ناا نأ لت عدتدمصسما هءائعأاو 08) : 11هنق 1ه5 ممهتصأق
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 101" ع ةساتق الا __ للك - ةةسادق نأ
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 ع016225 011 0مم0868 ]م1 16 ةماححصتعأت 011 511126120868. 5111 14 35
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 ممالك قاع ظ(نز سعد 8(: لمد ماقمم 06م نعنواعد طلب (نل, ةاغوصأ
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 ءدامتسسع (ن1. لعو ماقصتع 068 لمنع ءءءامهو قلل, 12015 ه6 ءماتح
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 ىفاضنا نزاملا رفعجوباو ىطسجلا,جس رشف ىزيرننلا لضفلاوبا هلمعتسا را ناهرب 9
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 ة[وطأ مء7مءعطعا1ءاج1211:عق, لحق 16 ماهتح 06 0عاتتع هعال1]6عقر ءهماتع
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 م41) دن ممزطسك 11 هتج616 016 (ل, عا 291* ©6 ]0126 12610118 ها
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 ةوعازمات 011 2665 همء1م (0آ]ب هن لح ءونعاع 8]). ]206 165 8
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 عام مى 13 ععاتتع 0111 هما 15 مآتتف 2758106 مونت 1371201 3 [!؟ةدعام 0

 (06 (طقممعطددع هب ةماح 328310عتتفع 0328 18 0601 06 12 انيس
 كاتم 16م26268116. (')

 سس ا نيو سس

 «(:هددعء]1سعتمدت 1< هع ءلطحررأ 1".

 هم سو ل ل

 ةوعاطعت 0116 068 معرتهمرتع8 ةندت7 6168 ةهدتق 15 ة5علعتع6 هك

 ا"ما16 هذ "علطو خذ ءمأغأم ةعاتتتع ذ ةتقمات د1 221106 ةععاتمأزة- ل

 ععرتتع7أا 0068 192 عع2أطع8ق 068 جاعق 0111 06م8ةةطأ 13 عا
 رموتأتع لت ءهةنءاع. طعمه ةمص ععدأمو هدج 61166  ةتتعتت تاتا 0 1

 (1' 0 طه تأت ع م26ء60عطصأ 00715661 60ع ها هععوددما“ عد 06 ]12 // 9/1  د1اضؤتزت] 0016114476. هلفمعسم : : 1
 8:'0طوانت 17. د
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 ةعرمعم6 ةدح 0عاذ نكت ةجئمد, هدت' 065 15 ةهتعواتتاتو 06 1 طتتت-

 . ةفصدصع مدوتعأتع لح هه"ع1م (459) هون ةعهام هت هرج02. ةكتصقت هل
 وماتق 108ء1156ه2 165 غدد ععتتوم هتف انتتتتع 13116 ه1 165 3168 311ع-

 رعد هرج ]م31 062268 6عوتتعر 16و 016162668 068 182461168 31

 ةماضخ 0ع 459 وهجر عممس عطا 6188 60251061312168. ()' هوي 1

 - مزن 05 م08 213206 همان88266 ذة 72161016 01328 ت68 5311658 8

 مص عوردامو هز 120018206 6 0111 86 16101176 6266 165 م8

 ءورتتتتتع هقمأ19 86 28586 م0111 168 116168 131168. - (زةزج ءةحلقطأ

 ه1 20115 38:6015[7281 168 جا"6ق (ةز> 06اتتع ©238662:01168), 110118 110013-

 مرخماتق 0116 1'هاطزوءازما 0005 2 12166 06 ه6 ءطقأآ ةذ ءهعاأام 8

 عارتنم 2:68م م05 10206ع, تح طتماتتغاتأا 01131 1268أ 2785 1201851061-
 ١ عواز]1ع 06 مدععدلتتع 16و ةةعوصأوم كقتق 168 62165. (') لظلم ةماتكو

 61160118131366 120118 - 2011110118 0061من 612 10115 56173115 0168 130-

 عمرجاأمد 06 15 طتتتغاغتنمع ]23116 011 ه616"61, ]8166 0116 168 ةةطخ

 ععرجاعم هالات 068 ماظ0ز68[71216 0012 16 1101156 7385 018125 168 ةآ-

 ماتقر أ 011 10 عاأ[121 06 56 عماظ711 068 11268 70111 168 5.

 كلواتف هز 315018 1011016 0116101168 122018 211 06ا0ا35 06 66 ءطق-

 ملقعر هأذ دمانق ة]110دق اطاعاتغمأ دحمان ءلن تماطصطم ا 011 611 16

 182ع:6م 06 6ماج665 165 ه2 وععطأع5 ها 56 00825 3 6

 ]هو مطعءدكعو 068 جدتعو طحم] 201683 0116 12 طتات0ل1 6126 231516 3

 كت
 © 3 711 291 626 0111 2166806 ن6 068 017366 8

 متمرد و11 هدحص 11م3 نتن هدج ءعماتأاع 0328 1011568 168 73116668 6

 مانع قونتسعر 165 ةعتتحع ةمدطأ 0685 ةتصتتق, (0هطغ ]انتج عقأن ]هب ]ج113-

 رمورعأ نكت ةةزصرم5 16 ]م18 عتتوتت0 8112115): هأ 168 عاتتع 2111168 8

 (ةتععرتكوو أ 011011 1101116 138 0113126166 112601212116 81 03

 لثحسع طماتل ةةزم116وا1ه هأغ ت26 015181012. 11620125 16 137:01 6-

 عما ذ !'تصتغقر 112601212116 85108: 1112 8112118 011 11116 13118616. ب
 81 ]”ةسعمطتتا1 م هنأ انتج ةزطاتق, 01 13 06ةعءاتطم]7 61:8 8015 281 8

 رمت 11م1: واتم 06 نكعربع درج ععتت ع8 هدطانع 61168: ةهذك مونت 15 01-

 181011 0.1116 14831246216 731 1126 16[2311: ح 851 112160212116 65أ

 : ْن ا ع 2 ْن و (1) آيه 62664 ح0856 مذه ١م ثلا اذه ف دقلاب و لآ رو افلام افقصن اذا

 . لفي 0 ري و تل م



152 1.1111 0120119311. 5 0 
 ااا

 نصف ةةصوععدأو هرج 15 ف هحستم نه ةمذغ ممتن ]آه محست]ةصانعدننمط 0 .
 كنت ةزطاتق ]81* 126 182ععاطقع, 50165 ]231: 15 01915102 0ننتت هلم

 2115 ]001 126 هد ععاباتعر 80165 ءةادكتط 81 3 كدياناومل كنس اتت 0
 عماتأم ]81 انت 8512118. (06 0111 1015 0110 5. ظ 1

 1 (مو. طاصعماطتطتتتع 686 ات 8112118, أ ©6116 85 00 3
 موت" 1ه طحان1 12116361012 06 ل عاتح 13 عوز2668. ب ])وتتفق 6ع 638 168
 هدد ععررا مو 126 1611515 6616 1011568 168 0عات>2> 8 عرتوت0عو نت

 16 مورمد, هوت 16 ؟همممان 06 ]ةتسصتغفم ذ ]خةدصف 0':ءالهم لهذ6 666ه

 هعدا هن مةرجزدم» 06 ]'هدتطنتو ةةتععتأتف تح ةتضاتق ءطعتنطك. 81
 كمصع ]خدصع 065 لعدع ةهحععت أوو ةاهتك ماتسف عتتفتلع نانع ]'انطقا6.
 16 ةزصاتق 01672316 6116 121118 9150110 0116 16 قل 0

 نماتحتتع 11 2621556 ]288 06 8112115 ]1115 2701201 0116 16 337013 0

 ]دنع هدد ععدأو عودتك ة6نع رمانق موالكع ن6 16 3703. 21
 م0860[ 16د, 011 162 5011665 145 لعاتتع 13124ء2168 8عاثماتك 120113- 7
 كم5 نم 16 هيه, ها1 طلو ]ت26 061165 ةعدتح مااتق تتمتع 0

 هأ !'هدتطاتع ماتتق 266166 06 16 127:02. 51 101168 148 (عاتتع هوت

 م15 معانط وم ن6 16 هرم, 11 2'عوقأ 258 26ءهعوودتتخع 0'ع 087:16 1

 زعأ ماسق 1هدعمعصعما. 1ةعدتصتسماتف قهدع 16 دهر هان ]'اتتتق 86

 ماتم موطتكو هذ ]'هتتطاع ماتق عتوطتلم نتتع. 16 ةةرتمت. 10328 ©6
 ءومر ه1 طماتق 0351ةهدق 15 ةدطععمأو ةح032011:6 اع 16 187012 283

 ]15 ةةصععمأع تت ءهمرسرم]ةصدعصست 06 ]1'هدنع لمد 15 ةميصععتاع 686

 رداتتق عتتهتت0لعم نوتنع 16 "هه, 16 0101م ةعاتتن 16 2100131 226126

 0ع 15 محتل م11: ءدطام> 06 ]تحف 06 هوو ةةطوعاتتعو 791: 151166

 :هرددتفف ه6 نتتك 8 616 مانماتك6 هتت همدتصتصة07ءنءرص6تط 0ع تم تكآقهح

 مانع. 16 10م مممسسع نان 06 منك مط ةطأ 06 هو وتتت "ةردز0ا[6

 هتتع لن هدو 10م مو 06 همأغو وتتعب هج ةتتتثدتك ذ هتف
 رصات1 10116102 016 هعاتتع [3عواطت668 011 56101626 601165 16م5 0611322
 م1115 عضو20ع8 ندع 16 قه, 356113 06 86 1:0ت11161“ 1126 6

 اه عمططعر 20118 011110 11ةدت1 م55 15 ةةه2ععط66ع 011 ءهمدصت»16طتعاتأت .

 كح ممتت1] دات ءةاعاتت» مودع 15ه ةةتععاتأع كج هماطح]م]6طح عطا 011 1121111-
-60133 011 5318:6266 13 21001116 :120111 211110128 20115 65 1011631206 

 رممامرصعتأ 06 ]1'ةدتع هانعتعاطقر 0 هزم1 88 66 0111 ه5 656 049 0576.

 مث" 005. ]نط عماطتتا16 هقأ 1112 8122118, 65 ه116 تقم 66

 مودع 15 لت51م105 ننعم 6026266 1233 1126 31116. 161 16 0191-
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 ةعرلم معدتك محمزت 016 016 16 01918ءانت* 721118501131 19116 0116 16

 نتممصق 06 15 0191ه ةمزغ دممتس026 ناتع ]”نصتا6. - 81 5
 0 عاتتع 1328612868 8026 721118 22512068 0116 16 87202, 120118 01-

 17150118 15 13عوطآ6ع ند همت 7162625 06 1516 0191856131 281: 8

 1 ءاشع 011 همدصتم]ةططعاتأ 06 1'ة16 0151062016, 16 01701625 8

 16 ةزتحتتق هطعتتعطقز هد 16 1322016 06 06اتتع 1318612168 681 8011-

 ]011185 621 311 130001 1256186 065 5328612168 06 161115 6ما2-

 مافطص عماكور ءماحتمع ه6م15 5 ه6 065 2101176: ]126 06 0عاتتع [81-

 عمراعو ه8[ 1118 31206 هآ 1'ةهات66 220120716 0116 16 1837012

 لنوزتق ©هءاانغ طوم0مأ1طقوو ه1 هث6و 16 035186ةا11 0111 686 16 ماتتك

 عتنقتاتماب 20118 2211110110528 16 0191062016 281 15 1582246256 3

 مدحت زج 16ةدتحعتتأا 06 1'ةهتنع 017186اتتثز 16 168111581 61 56138 1969© 8

 ءالعتجءارق, - 016 51 ه*6ثقأ 16 017106206 ن1 65[ 16 م1115

 11 7 ه 1222088151116 0”ةزمتنْقثو كم ننعم 20115 35028 065 31

 نك“ (م5. ]ها طعماطتتتتع هقأ 1126 132ععءاتأو 06 ةتتطستتتك 081 19

 ططا011651012]3161 011 5112118 17281“ 1126 13186216. 51 19959 6

 011 ةعاتأ 006 1جعاعاتت" ه8 م1115 781206 0116 16 38ه, 20118 03-

 وزمورنمددق 16 ةزطاتق مونع 15 ةهطصعومأو 1 همدصم] ةصعصت 6 121:

 16 0101625 ةعاتق 15 1328ةاطاو ءاطقا6ط66: نتف 51 16 0161

-1”11 015150128 20118 ,12166 0116 918201 1115[ 68316 01161211 31251 

 2166 ]91 ه6 011061626: 16 6"1ةان55[1 ةعزتقح 158 وع ع6 011 6012-

 مافصمعدات 06 ]'ةهدنع ءهطفاعط6ز 0116 70118 1720111162 11011161 5

 16 1“ واط]ع لت طتتتغ1ةتمع 011 067616. (0'هو5ا 66 011052 60

 1116 ]م0133 501156 1312:6266 11118 9213206 0116 16 137:02, 101:8-

 011012 701101:5 ها هماطط ت16 1'ةهدنع مهتع 18 13116. 00116 81 13 131-

 ععاراع 1هعاماتت' 6315 120120116 0116 16 133702, 31018, 19

 هاعتتءطقع 31881 ةعائهتا 12012016 016 16 1370, 2151 0116 6

1106 616 3 

 45“ 005. ]طم عماتتتاتع هقأن 126 1312:6216 06 عاتطم]ات66 122037:6-

 وم 15 03715102 0312 812115 1231“ 1126 1211861216. 51 14 1اس

 هنأ مآتق عمو نتتف 16 طدجعماتر 20135 ةم1116صاآتم5 16 ةذتتتتق

 15 هم عوطأع 011 هماص7م]ةدتحعمدأت .06 1'ةتنتع 03918ءاتتن. طع 2001

 عمان 13. 13226ه6[2© 6.

 قا“ 05. ]نط عماطتطاتع هقأ 16 131 2ةتأع 06 عتاطت166 1203761-
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 عمسأتم لم مصر[ ةصحفتت 06 ]1'ةهدنع 0110645206 ]جهت © ةلصسقت ] 8

 ننمكعصسأ هوجن ]جه ةدصععدتو لح مدس ةددعسأ 0ع ]'ةتخع كمن وطقت

 هود ةتصقأ 016 20115 570'1دق 06زذ معماتكف, 16 تمعد]ةه65 06 ليل
 لل 1ة1 02 06 15 ةدوصععمدأع للنص ةتخعر 011 06 15 اة ععاتأو 6 8012

 ءماطحإج] ةحح عطا م31 1126 1226126 011326166 0022625 0عاتت< اهنودصام#
 كمد5 ]ندع وأ 16 ءمدصمإةددعاتت 06 1. ع

 ود «ةوعاعو ةمدغ ةهرمزج11ءداط1عو ة:ةعتقددسأ 064 ننتقأتع سمساتا 4و

 كمغ ]اذ نصف هقأذ 6عولف هات 12202: 5120, 101801102 86 6101176 ©

 7 6ةعرتعع 06 لعادرع ةزطت0ت5 هآذ 06 لعاتتع 3822465268 8, 1: 1
 هوه ع8 طمتت]001163:61025 عا 068 0151510118 8 601510161"ع1 1 ممانتق ١
 مس درجات : مهتف 15 طممستفاع هدأ هدح عدو م1:0ء6م0وزع طثعتت 6866

 ]235 طحمتسق 19 طجقتتتو 0:هما86و 10115 66 016 201185 762018 6 حلا

 11 هكعرسعتاتتنع كم>26 683111 016 02285 5018 168 ©38 ه١ رمد

 121066061 موت 145 632 عبءءانم5 601365 ©1 126 011131598115 0116 168

 ادع عمو 068 جدععو 2201201268 0116 16 طتت0غ1ةدطحع 011 661. 28و 00
 10185 311581 856782011158621 168 1621065 0116 068 8 و 7

 عاقم5 هن ةهدودرتض 06 ةمج1ورهزن همصقنع ]نقدعو 06 هءانانع ماتت. 2

 0مم م1118 711. د6 وح 0 د

 2 ةونعا نردد هرج عتتخس ءهقدسرت 1 ةدس عر 6213:2635 هددت 12 222313336 1223“ 0

 12011116 هدد جرمان 5© 3 وردت 2101© 16م5 13360111311695 72271“ 19 'ء

 «0مددتن 118 جدصق 1ع مز ةددعالعق ةرجاط 1310119 .

 اه ةعمدق 04ر5 035, ةقصق 16 نام مانع 117 *** وتيم 16 ده
 ممدتأ ةزطم1م دمعد1عرتطمعم نآ13616 اعاتت0عق. 10ج: 3111761 12831266-
 وطن ها 6002131616 168 1202121168 61 56 5617216 0168 115

 جات ططمزن عا نتج هدم, 11 هنن ج50 ندد عدا ءماحصقثأا16 168 8

 نانو 665 نت 0هطسعتنمدأ هحقاتتغم 1ةصعمدتتتتع. 0 هاك

 0 3 كو كي نكد - ااا اب



 2 ل 1535

 هب اطملق ةطواعق هذ 62015 همام65: م1 06 هعق ةذتع 0113261568 8

 26 601118318862 م25 165 6018, 11 10118 قا 122208581116 06 61011-

 ىمرع 16و ةنمدخعو. ]لوصف 16و مدمس عاعو ةءاوص عافو, !'ةصعاف 0101

 6و 01318]6011 ءهمطتتتت, 11 51515 06 عاتتع 3116168 6012111168 0131

 جتثاتال عام خذ 06 عدت عت“ 1مم 12011121168. ب (068 نعاتتع 6012121168 6

 00١ معاتك هجن 6616 نتبع 0عاتتع ه6مأغ65, ان 32816 هذ انا> 0616, 0انتع

 72 ةيتو|ووي 81 1'هج همصصقتا 165 لعاتتع 00668, وانت نأ 861025 01

 . طاع 168 0468 وتحت ءهماصخمانمطت عبط 1'ةدطعام 02016, 011 ]ط1 ن0

 "2 6656 هرزتم56 هذ انتج ءم6أ6 ج0]ةعوطت هذ 1'ةطقعأم 012016. ح 81 69

 22 ةمصصقوو ةمدك 112 06156 هأآ ان2 32عا16, 16 6056 ههه 022086 ذ

 1 ةصعنام ل1016 ه1 0مم086 خذ 1'ج2عألم ءماطتصحتت, 011 ط1ةه2 ءطقت7» 1©
 د

 را واتق8 8250118 211281 ةذتع 685 م0111: هلطقهعاتتتل 0685011615 ن2 مان
 مر فل نامت رتل

 ! مزه عقملقات مولع طه 770106 ؟1(مزتا6/71611/0:116 33551 1ع 0136 م81 18

 لكون هنررلب" لم. 0 عون ع نتع دحمتق ها1أوطق ةدتتنعر هد طماتق اطودخ
 روت ماتم م15 ذ ةغوطاتع ]د طحدصتختتع هد 165 ءقد]عاتلف هذ

 هرج 616 12115, ةولطق 1676111“ 8ان1 165 062202511361025 0111 هاذ

 666 065 1011101. ئ ْ

 0 سلا لا ا 2

 (ةندددرست ءدجأ ه1 0414 ج10 01م 1220113“ 4101151 165 1121©

 211 11103733 (8©1 ©95©0133211 (12125 19 12:3 2121© 2© 64 صدت عال عف

 1 جرددننو 1هو منولعو 0ع 15 ظعسسسع هسرصرد 1 ةدسس عدس ةقدن ©.

 1. 02 هنومططت215 16 6056 022056 ةذ1'هدحعام 010165 أ اتتحت 6

 قام. ]1)'ةرمدنؤم هع ونتت 5 6[6 لقص ماطأ16 211 65)811 06 13 1* هود

 مغعع 06 15 8واتتنع 81100162621311: :

 ءموزساتق نت ©6656 02056 ذ ]1'هدعبام 017016 م 1 :

 همولتتاتق 06 1311616 6[00 31 5 6 0هرزل 08 كليب

 ©6016 620 ١

 طورت 168 ةصعاوو : 0'هردنقو 165 مصسعتمأوو 06 15 عدو 0]811-

 3 ةزطاتق ل11 هقمأ6 0272086 ذة 1”ه2 عام ةتطصعمطتلاا >2 1

 5111115 011 6016 هم2086 هذ 1'ةطعامه 01015 0
 ةزطاتق 06 ]'ةتتعنام 11

 ١ م1 6رتت ع1 :



2 

156 111115 0110111111. 

 11 0 كلا 1 قل ©0668 01 00د دق !ةجواإل

 01015. آ10'ةزر>نق 158 همبنواة 016م 1“ :
 60008 م 0 دالك موتا 06 1250ه 10 2

 هزمزت0و6 06 1'ج2ع16 0011. 0 2
 3 86 86291128 ةطقاتتاو 065 ه6مأ68 موانتت وانك 166 همومي 7
 ةتطتقا 010:11 5 666 0365 هات 1 5
 111. 0 ءمصصمتا ان 31216 ةتتادتو نات ه6 ممن . 2 6
 ءقاك همزمقن هذ وأ ةصسعاف 0

 10 'جرمدنقو 16 ماتت ءاز» م 100113 251 046 13 ع6 ةنرربا فس سستم: 5

 هرصطاتق ل1 60656 همداحتت 7 1 1

 ةزتا7ق 06 1'ج2ع16 ءمددصات
.1011 816 

 زج ءماحص طقه ءاطقات1[ م 16 356 قزم هن 1و 35“ ةيجوناو رسم 1
 2م ناتت 8 686 0316 هان 1: 0
 11. (02 ءهماطتو15 انت 22416 ةتتكانع ن6 1'ةطعام 001 0 00

 6066 022086 ذة 1'ةدعاف 01. . ا

 آل ةرددتو 16 متم ءازدء هدد ل مدح ع 151 06 1 ةعتتتتو ةدمداةمم

 ذاص115 06 1'ةصعاع ءمدحستت ١> ةتصتتق_01 ءقأنف هردموو6 ذ1'ةصفعاف 17015

 كج مزطاتق 011 6056 022056 ذ 1'ج2ع16 هماطتحات. 2 كماطتتة18[2: 62
 ه116 16 666 هذ 1'ةصعاو عداوطغ 0'ةهردتنقق هم نآاتت 5 6[6 لك 381.

 1. 0م ءمدصقتا نتن ةصعاو ةتتطتو نتف ]!'ةصعاف مز6 هن 16
 6666 همدنحزت15 ةهطغدتع 1'ةصعاف 01015 ه5 هو ة2ع]ع, ل

 00 10 'ةرجنقو 19 6028601162606 06
 هز115 06 1'جدتع]و همصتت إل ءمقزطا78 011 0016: «0اطتحات 0
 7 2 مولات ّق

 هيلا ا

 تح ةلزناتق 011 6066 022086 2 00 0

 06 ]1'ةطعأع هزجر2م56 تت 6656 ءماطتتات. 0 1017ء1'ه ©هتفانت[6 168
 4 عدتدع جا161ع8 همغ65 ءواحختصتع 311 8 666 016 هات 111 0

 11. 0ص ءوصصقتغ 148 ماتتع ةدصعافو ةتتننع5 نتف !'ةطعأم ل01 ١ ٠

 10"ةزتاتفو 188 6 يا :
 ءموزتاتق 06 ]ننت> 065 ةهطعاوو ال 2

 عز2118 06 ]'حتتأخع هةموو ا

 هات 1* جصوعاع. 03 هقفضزاف 1017 ةفح وم 616 1
 0”ةرداتغق هن نانآ ه2 6[6 لت[ جات 111. 2

 تح هموزض118 011 616 2206 0 د
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 43ج ج1 21 الل 8 11715 16 منوال عو 016 12 1121331 01121016.

 1. 2 ءمدصمتأا لعاتع هقأم6وؤ, كمدأ !ئانتح 0220856 ذ 1'ةدعاو 05

 17 ان'ةرحنؤم اه عمربن 117“ ل ]مرج 116 06 107701116 86

 همام عودتع 011 60656 02086 خذ ]!['ةطعلع 01016 ٠ آل

 ماو ععرتتع 06 ]'ةدتكتو 6

 06 ]1"ج2ع16م همدصمتتتق هادم 165 ةاتتع 60565 3:

 29 1)”جررتقو 16 ماتسعتمع 1000 هطحعت7181 06 ءهوأذأو ةواتتنو :

 د ععرتأع لع 1" جد عام 31251 61011576 ١ ةزط118 011 6016 511116 ©
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 ١6 ظ ف ' مد ةسامللا

 ىهو هد هر ةرذك ميطس ىلا ةدعا 2 ع

 ٠ + نوكذ نيرخ' الانين ةبسنلا ىف اطسو وط
 7 و بو بيج يلا 2 ا



 مد66 ةساملا ةلاقملا قلطعمس ١65

 ىموق حت ا يس ند ىف عطقيلف ةمدقملا هذه كيف كدا“ 0

 ل 05 3

 و , 3 4 تيد نيل ند ةفلؤم 2 فتيح َّكأ ل بيج ةيسسلف لوقا

 هادس بيج ىلا ود بيج ةيسل نهو

 )0 راد حا لع د كرة ا ةدعأ و ءا1 طفل نب جر هناهر

 000 دف نوككو + ٠ 2 5 ىدومم نيد ةبسنلا ىف اطسو و دو لدصتاو

 ةبسبث امآ ح٠. ىلا طو ةبسل نمو طو ىلا را ةبسن نم ةفلؤمه ح٠ ىلا
 200 ااهاو 2+ هبح لآ ١ نيج ةسلكف جا دوغ لادا درع

 000 8 قيل اهاو < بح ىلا 1ن تيج هيسنكف © ) دوغ كازا

 ىلا را دومع ةبسناماو .ب بيج ىلا ١ب بيج ةيسنكف ح . دومع ىلا

 دوم ىلا طو دوم ةبسناماو و و بيج ىلا ١5 بيج ةبسنكف طو دوع
 ادرهدا 6 يبويطانب ةيشنلا نذاف :- ني ىلا ود بيع ةيلكف ح٠

 وأ تدج ةيدسل نم ةفل وم ا تيج ىلا 2 بيج ةيبسل ليصفتلا ةهج ىلعو

 هيبش هلاهرب ىف كلسملاو ب- بيج ىلا - ء بيج ةبسذ نمو ىو :بيج ىلا



 ١ هه 7 ةيسماخلا ةلاقملا قو

 # ةفلؤملا ةبسنلاو عاطقلا لكّشلا ىف ةرق نب تباثل ةلاّمم نم وف 20

 نم عاطقلا لكشلا نم هنهرينا سويلطبدارا الناهري ىتأنناءانلقلطا نفذ 2
 حجوجن ال سويلط) ناهرب نم لمشاو برقا اناهرب هلانجر كسا دف ءاش ثيح

 كالذل مدت و طق ليصفتلا ههدح ىلع باب و تكلا ةهح ىلع دحاو 5 ف :

 اعطاقت دقو ةركلا ىف ىتلا ماظعلا نه و-.١ ىد با اتراد ةمدقملا هذه آلوأ

 فصن نم لقا امهنه ةرحاو لكن اسوق و -.1 ةرآد نم لضفو 2003

 000 ةداد عدس لع نادوع ١ ىّيطهت نم حرخاو را 0 انهو ا

 جراخلا دومعلا ةبسنك ر ١ سوق بيج ىلا ٠. سوق بيج ةبسننا لوقاف
 امه رطق نيترادلل كريشملا لصفلا نا هناهرب 2 نه حراخلا دومعلا ىلآ , نم

 نيدوع اناك اماف لع د اي ىلع نيدوع 0 ىّتطقن نم حرت و

 راها سوق ابيج امال اندراام نيت دقق ىو >:ت ١ ةراد عطس ىلع اضيا

 وانا ةراد مطس ىلع نيدوع رز 7 قطقن نم انجرخا كلذك انوكي مل ناو

 كح. ايوازفنانزاوتماضبا رلر ع. ونينزاوم نالوثزق لذ © اههو

 ناماثتم لط رك....اثلثخ ناتبات ل طر كح .اتوازو نات واس 03

 2ك. دوع ةبسنك را تنسج ىلإ .1 بح ةيسن ىعا"طر ىلا اا



 م56 ةساملا ةلاقملا 82ه ١ ه4

 دن رن هيلع رذعت مل انهه لا اندهمأم فرع نمو ةعاتسلا 0 ْق اهعوقو

 اياوزلاو عالضالا ريداقم فرعت ىلا قب رطلا انل نين املو نيها ريلا نه لاعالا

 عطاقت نع ةثداحلا ةيوازلا ةجرفتملاو اياوزلا ةدانلاو ةي وازلا ةماعلا تاثلثملا نم

 عالضالا ريداقمب للعلا مزاتسي كلذب لعلا نا انيبدقو ةرئادلا مطس ىف ماظعلا ىسقلا

 نيب دقف ةركلا مطس ىف ثلثم لك عم ثدحت ىتلا ةعبسلا تاثلثملا نم اياوزلاو

 ىلا نيناوقلاهذه عوجر ةيفيك صام حالو قالطالا ىلع ةركلا مطس ىف ماظعلا

 نوكي عاطق ليخت ىلا .هاياوز ضعب ريغت ثلثم لكىف ةجاحلا ناذ عاطقلا لكذلا

 ةفل ؤم ىف ثيح نم عاطقلا َق ربغل بيبذلا نأ الا ةرورض اعابرا هناكرا صعب

 عبرالاب ةلاعملا هذه انفاملا نم ضرغلا وه اذهو ةطمسب ىه ثيح نم انههو

 هلل ايلا متاخ ىلع نيلصمو هلل الا ىلع هلل ندماح انهه مالكلا عطقنلو لوالا
 باملاو عجرملا هيلاو باوصلاب معا هللاو

5" 
 نيرشعلاو ىداحلاىف باتكلا اذه فيلات نم هيلع هللا ةجءر فنصملا غرف

 ريقفلا هللادبع هسا نم هيحاصو ةئاعسو نيسوحو نامث 0 ىلوالا ىداج نم

 ىداجح نم رش ساخلا سيخلا مون هللا ديبع نب ديجحملا دبع نب قاكلا دبع هيلا

 ادناع ذاامكتز ىزق نع ناورغش ةيرقب ةئاقعاو نيعيدساو عبس ةئس هةر لإ

 ىلع اصوصخ ةيسدقلا سفنالاو ةيهل الا ةوقلاب نيدؤملا ىلع ايلصمو ىلاعت هللا
 نيببطلا نيرهاطلا هلاىلعو دمحم هقلخ فرشا

 ديفا عدد

 تي ننتاوب

 نض ىو 21ه نا ىو رب و >زنم ايران وسن تنس بلا



 | ىرع م ةسمامدلا ةلاعملا م

 2 1 ا م 0 5 5 1 امش سل سس

 نه هرمل تدم ثروحم# هن م6 قدانبلو ماظعلا ند تحط حرر ظ

 تحط حر . , ىسةنوكت ةمولعم ثلثلا > بن ا اياوزنوكلف ماظعلا ىستلا

 حدك ىسموقلابطق ] نوكي نيتماق 3 تع شلل نوكلو ةمولعم ثلثلا

5 

4 5 

 ل ط ىموق نم ةدحاو لكن وكف رول ابطق لاو ءطل ابطق 2 نوكيدلتملو
 هم هل ىف لوقلا كلذكو امولعم م ل نوكيف تح ط سوقل امامت مك
 5 هده نم سماحلا | برضلا مكحن ريصتو ةمولعم ةثلثلا هم ل ثلثم عالضاف

 يي لك نوكلو ةمولعم 1 0 - ىف نوكتف ةمولعم هاناوز بورضلا

 *ه رودلا فص نم عدد مامن .نؤكي اعبر حان - تح ىموق نم ةدحاو

 با ثلثم عالضا نذاف - ١و با كلذكومولعم - ف - ل ايواسمولعملا

 اذكه لكشلا ناك عب رلانم مظعاوا اعبر علض ناكن اف ةمولعم

١ 

 جارحساو ةنكملا تافالتخالا رث اسس كلذ ىلع سو تما مولعم ناسبلاو

 لكشلا نوناقب سداسلاو ساملاا عا نيبريضلا نذهىف تامولعملا نم تالوهجملا

 امو ةلاسرلا هذه. هتةملا هتف رعم ىلع ناو هفرعاال اناو انكم ناكن ا ىلظلا

 ةلقلو لي وطتلا نم ةفاخم . ةريخالا ةتسلا .بورضلا.ىف لاعالا ةرمماؤه تركذ



 ١6 ةسماملا ةلاقملا لو 4

 درون مل نحنو هيف بولطملا نينو ماتا ف ثلاثلا ةلطيلا فال خو ميزا

 2 اهحوضول عوقولا تاؤالتخا

 00١ ثلتملاو ناو أ نود د عالضالا عيمج م ولعملا ن كلو سافل فضلا

 "اواو عاطقلا معو ه5 حرختو نيعبر * * 2 قطف دعا ١ نا لمصلف

 دو - ا ا ىدوق اليم ام و. نمولتم م يان نو نامولعم د أ

 نا ا و اي و اههيموق ىب 3 ةيسلك اههتبسل كيد ل نوكشف نيتماق ٠ 8 شواز

 ةدحاو لك ةثلاثلا لادا قماح لثع نوت 5 مولعم > ناو مولعف نيك ف دا

 ةيوازلا ىاقلا هدر هد هدير لشق ىرعو نيم ولعم ان ىسوق نم

 1 ا ةيواز ىنعا ه هاو ريصتو نيمولعم هر هر انهار ريصيف نيمولعم ناعلض

 - ١ نكيلو اعبر نيعلضلا دحا ناك ناذ نيتيقابلا نيش وازلاىف كلذكو ةمولعم

 اعبر تاو ةمولعم 5١ نوكلف - و سوق مسرتو اعبر اضيا با انلعج
 00000007 يوليع نبا ك0 افلض: بوب ثلث قو امولطع هنا نؤكي

 ةمولعم حبا ثلثم اباوز ريصتو نيمولعم 2 اعلَض تاع ا[ ول

 ا
 - 1 ةيلكلا  مالضالا نود اياوزل عج مولملل نكيل و سنانلا ترسضلا



 0 #5 هم
53 

1 

 - ١ علض -1 علض ىلا -ن علض بيج

 عالضالا قاب ثلاثلا برضلا ىف نيباك - و
 1 سماك ةلصاح بلاطملا '
 ١ نيغ 2 دسدع ا نضت نأ ىلا بد 8 جرحت رخآ

 تالءعلضو 2 ةيواز مث عام لثت 1١- علض قرعتو
 هذه ىفو هتداءاب مالكل ١ لوطن الف بورضلا هذه نم ىناثلا بر

030 7 

2 

-- 

 م امهدنع نذلا نييرالا رم اسوق مسر و:اعب ر جعرازت



 م ةسامخلا َةلاقملا 1-6 ١٠

 ١ ١ 1 قيوازت م45 كفو نيت اور .مولعملا نكلو ثلاثلا مبربعلا
 نيس وازلا ىدحاب .رمث ماظعلا نم اسوق مسرأ و انآ تلثم لعد تن -ب علضو

 سوق نكتلف مدقتمللا لكشلا ةروص ىلع نوكيو اهرتو ىلع موقتو نيتمولعملا
 و ةيوازو نيتمولعم - ةيوازو - ب علض - ىءن ثلثم ىف نوكيو ءد
 ثلثم فف سفامخلا برضلا ىف م أك ةمولعم ايو ازلاو عالضالا ىقاب ريصتف ما 3

 ىف م © لكشلاو ةمولعم نيهجولاب ب تا لهو | ةيواز ريصت ل

 يشل لبق نذلا نيرضلا
 عاطق مو ه- ا اعبر كنا ىلا اد نول قلص جر رخل هجولو

 قاب ريصتو نيمولعم د عمللضو ب :ةيواز .نوكت عدد ثلثم ىنف ترد

 ىفريصي  ةيواز ىنعا امولعم .و نوكلو ةمولعم اياوزلاو عالضالا
 اياوزلاو عالضالا ىتاب ريصتق نمرلعع رب ةيوازو هز علض آما كل

 ةمولعم ١ علضو با علضو 2 ةيواز ريض 2 نأ تلكم قو دم زلعم

 ارارم نابلا

0 

 سوق نم ةدحاو لك ريصتف ا حس سوفو 4 نهق 8 تأ سوف

 ارسم نع 2 نا تلكم ىف ريصتو ةثلاثلا ةلاثملا قرم امل امولغم م2 من

 عالضالا قاب َّن ةيوازو - ىو علض نه ح و١ ثلثم ىفو ءد نا ىعلض

 ئ امولعم بلاطملا قاب اهنمو اياوزلاو
 ت1 ىتيو ارك ام« سيل اعلضو ني واز مولعملا نكيلو عبارلا يرضلا

 ؟: ادب :واز بيج ةبسن نوك نم ىنغملا مكحب ريصيف - نا ثلثم ىف - ب علضو



 يل

 لوقا --- ةيماحلا ةلاعملا 0

- 

 ا -

0 1 0 ١ 
-3 | - 

 سم اك ةمولعم ايوأزناو عالضالا ىفاب ريصت امههو نيمولعم تا و قاض 1

 حا علض -بإ ثلثم ىف ريصيف ةروك ذملا بورضلا نم 0 برشلا ىف 8

 ةمولعم نيهجولاب ب َّن موو 07

 عاطق متو ىءن .ب ىعيرمتي نا ىلا جس ١ب حركت رخآ هجوبو'

 نيمولعم ١ب مامت وه ىذلا ءا علضو آ ةيواز ءار ثلثمىف نوكيف ارد

 هد 0 نوكلو عبارلا برضلا ءلا يق مال ةمولجب اناوزإو متل قاب ريصتو

 ريصيف نيمولعم نينوناقلاب هر 6 الاول اسوق ريصد 86 ىدص معو دحر ارق

 هر ردعب ى ه ىتلا.َن ةيوازو مولا [ ردقب حر نم قابلا 0303

 نم انجرخا اندرا ناو مام لثمب ةمولعم اضنا - ةيواز ريصت مث نيمولعم .
 بيج ىلا 1ر2 بيج ةبنشك ىه ىلا,ةمولعملا .- بيج ىلا ءا ب

 2 ديم ةنيكل وخد هلآ ةمولعملا هد لا ملأ يا يسال

 هر دع ار سوق نم هيلو ل 1 1 سوف نغو ب هر بيج ىلا 1



 م ةسماخلا ةلاقملا 0-0 ١48

 عومج وه ىذلا ير علض نوكي بوئر ثلثم ىفو ةروكذملا بورضلانم

 عالضالا ىفاب ريصتق ةمئاق , ةيوازو نيمولعم ر ةيوازو نيمولعملا تاار

 نيهجولاب عبارلا برضلا ىف مع م ةمواعم اياوزلاو

 ا بيج ةيسلك ءا بيج ىلا |

 دف رعم د ةمولعم ى مامت بد ريصت ةلحبابق ةمولعم ىن بيج ىلا

 ر بيج ةسن نولكل ىفلاب اضناو

 3 ةيواز ريصت 2 ف رعم 008 ةمواعم ا ةبوواز ريصت ىانس ر ةيواز

 قولهم

 عاطق مو 57 وا ىعبر مثي نأ ىلا 2 ىلض حجر رخآ هحوو

 "1 قطلا لكشلا مكاو دورا لا سا صان 2 1من نوكلك هدا رح

 .ى ردقوةمولعمزوكت هر بيجىلا ىر بيج ةبسنف هر ور ىيجةبسنك [ه«لظ
 71١ لكريصت ةتلاثلا ةلاثلا ف :نينام لعن ةمولغم 1 .ةناواز ردقوه يذلا

 001 اهلظ ءنر ثلث ق نوكويونولمت ١ ءر يسوق نف
 تاع ىو امولفع تر علضو ةمولعم ى ةيواز ريصتف ةماق ء ةيوازو

 "0 د هيوا رهف دعا . ةيوازو نامولعم 6. ءر الش في

 امولعم - ب قبو امولعم -ر علضو

 ىتلضك امهندب تسيل ةيوازو نيعلض هيف مولعملا نكيلو ىناثلا برضلا
 اا يس هيل نوكلل .قفملا لكشلابف . تا ثلثع نم 1 .ةيوازوا كس صا

 ريصت ىرخالا رثو بيج ىلا لوالا رثو بيج ةبسنك ىرخا بيج ىلا ةيواز
 -١"علض ىلع ةئاقلا ب سوق مسرت ماعلا هجولا ىلعو ةمولعم 2

 ريصتفهمام ب ةيوازو نيمولعم أ ةيوازو با علض ىءسآ ثلثم ىف نوكيف



 ١4 مد6© ةساملاا ةلأ

 ةنسريصت اضيا .تاثلثملا هذه .بوربُض .نذآف اه4ادن

 أ با ىعلضك ام« ةيوازو نيعلض هيف مولعملا

 ب عقتو : !اوز نوكق 52 يه كفو او د طش

 8 0 ىيداذ ىدحا هيج رفنم 0 ىنلا ةيفاثا ع 0

 هعالضا قاب ريصتو نيمولعم حى ىس اعلض ح ون 0 01

# 

 نيمات نيعب ر : ى- .-.ريصي نأ ىلا ب 1- ىعلض حج رح ىرخأ
 هرا ثلثم ىف ارو عاطق ميو 1 لع :برؤط نال

 ريصتق همت , ةيوازو نيمولعم ١- علض مامت .ا علضو آ هي
 سماملا برضلا ىفنيبام ىلع نيهجولاب ةمولعم هاياوزو هعال

 هه



 ا ةشساملا ةلاغلا رولا ا

 27 بيج ىلع ا ةيواز مام له اظ ةعسق ن 5 نم لصحي ل لط انآ عل بيج

 ! ند لص 1 علض بتيج ا ةيواز لظ ىلع ل لظ دوس نم لص

 ' 2 لظ ىلع ا ةيواز مامت لظ ةعست نموا آ ةيواز مامت لظ ىف .-تلظ برض

 0 مسقن وا ١ هيواق لط ىف كل ماخلق تردشلا وا - تمام

 و81 عرفلو كثالد نوسعل | حب راخ ىلع دحاول | بكأو | ةيواز مامت لظ ىلع

 لصح ا ماع لظ نأ ىلع لظ ىف أ ةيواز مامث تيج برم نم لص م

 00 0| 01 لل دف نع وا كلذ ب1 لظ لع آ ةيواز مام بيج دهس#ا نم

 04 بيج بأ ماهم لظ عبث نع لضحم اكو ١- لظ 1 ةيواز مامم بيج
 00004 نا ترض نر 1 لظ ىلع تا لط ةعق نم لصحم ( ةيواز

 0000 له ا لظدح# نموا تا مام لظ ىف ١- لظ هح نهوا ١-

 لصح اي ىناثلا عرفللو كلذ ةعستلا جب راخ ىلعدحاولا ةمستو مامت لظىلع >1

 0 |محم 2 ةيواز ماه لظ -1 مام بيج ىف 1 ةئواز لظ برص. نم

 / ةيواز مامت لظ ةعسف نمو كلذ 1 ةيواز مامت لظ ىلع -1 مامت بيج دعس
 دارطا ىف ىنغملل ناك اي هنا اذه نم رهظف أ ةيواز لظ -1 مامت بيج ىلع

 هجو ند ةليضف اضيا هيلع لامعالا عاستا ىف ىلظال ناك ةليضف ىلظلا ىلع مكمل

 تاثلثملا رث اس ىلع ملكتنلو ةيوازلا ةمئاقلا تاثلثملاىف مالكلا مامت اذهو رخآ

 لقا املا ةجاملا ناذ زجوا امالك

 « ثاثثملا راسى مالكلا)»

 داو لكى نو ن ا بجيت ةيوازلا ةهجرفتملاو انا وزلا ةداللا تاثلثملا اما

 .انركذ ام ةبسنلا قيرطب رخآآ مولعم امم فرعي نا نكمي ىتح تامولعم ةثلث اهنم

 اعلضو نيتاوز وا ةيوازو نيعلض نوكت نا اما ةثلثلا تامولعملاو مدقت اهف

 ناقلاو قولا نكل دعب رآ بورض هذهو .ثلثلا :اياوزلاوا ةثلثلا عالضالاوا
 نيعلضلا نيب نوكتنا اما ةمولعملا ةيوازلا لوالا ىف ناف نيف ىلا ناوسقني



 ل عا اوساب تنانير سري وين

 سدا لحن دز ها ع

 204 ل يس ا ارب هيي( تب

 اونا ضف 1 ا نو ا ا 1 ا م

 رو

 7 2 3-0 7 ناو 5

 : 3 4 د وح وو / رسام 1 ما

 ديلي داو "2 فتشكسي تحت تلين 3 000 اا

 كابي يام حب 31 :3 ةخ 1". د ارتبتتا# كل واط

 ١؟ © م ةنيماشلا ةلاقملا قع

 لوالا عرفاف ةمئاقلارتوو ةمئاقلاريغ ةيواز هيف مولعملاو عبارلا برضلا

 ةيوازلا مامت بيج ىلع هم-علو رطقلا فصن ىف ةمئاقلارتو مامت لظ برضن
 ةماقلاو ةمولعملا ةيوازلا نيب عقاولا علضلا مامت لظ وهف لصح ا ةمولعملا

 لوالا برضلاىف ىمام لثم تالوهجلاىتاب فرعيو

 لص الف ام عقب علضو ةمئاقلا ريغ ةيواز هيف مولعملاو ساملا برضلا

 رطقلا فصن ىلع هعسن و علضلا كلذ بيج ىف ةيوازلا كلت لظ برضن ىلظلا

 برضلا ىف ىمأم لثمب بلاطملا ىتاب فرعتو ةيوازلا كلترتو لظ وهف لصحاخ
 ثلاثلاوا ىناثلا

 مامت لظ برضن ىناثلا عرفللف اهاكاياوزلا هيف مولعماو سداسلا برضلا
 لصح اخ ىرخالا ةيوازلا لظ ىلع هعستلو رطقلا فصن ىف نيت وازلا ىدحا

 عبارلا برضلا ىف ىمام لثمب بلاطملا قاب فرعتو ةمئاقلارتو بيج وهف

 ارضا قرط رصح وه سيل تارماؤلا هذه دارا نه معاو
 تاثلثملا ف تالوهجلا نع دحاو لك حب ارحتسا نانايب وه ضرغلا لب تالوهجلا

 ناذ نكمب نيلكشلانم دحاو لكب ةعانصلا ,ظعم ءانب هيلع ىتلا ةيوازلا ةمئاقلا

 نم لهسا اهلوصا ىلع فقاولا نطفلا ىلع نيهاربلا نه تارماؤملا جب ارت

 قرطلاىف لظلا صاوخ نم ركذام ىعوراذاو دياقتلاب اهظبضو اهظفح

 ناهربب دحاو بولطم حارخ“ا ىف تارماؤملا تراص ىلظلا لكشلاب ةصوصخلا

 ىلظلا لصا مك هدرا ماعلا سوقا ا ثلثم مسر هلاثم ةريثك دحاو

 رطقلا فرص انلعحو ةعاق 5-0 ةيوازو نيم ولعم | ةيوازو بأ علض ناك نا



 ١44 ةدماطا ةلاملا ع 4--

 برضن ىناثلا عرفإذةمتاَقلا ىريغنيتوازلا مولعملا نكيلو سداسلا برضلا

 ىرخالا ةيوازلا بيج ىلع هعسقن و رطقلا فصن ىف نيت وازلا ىدحا مامت بيج

 سماه لثمي نييقابلا نيعلضلا فرعيو ىلوالا ةيوازلا رثو مامثت بيج وهف لصح اه
 ثراثلا تركلا ق

 ا 46 كك
 © ىلظلا نواق ىلع اماو

 لوالا عرفالف ةمئاقلا رثو امهدحا ناعلض هيف مولعملاو لوالا برضلاف

 ' علضلا مامت لظ ىلع دعست و رطقلا فصث ىف ةمماقلا رو مامت لظ برضت لظلا

 لصالو نيمولعملا نيعلضلا نيب ةعقاولا هي وازلا مامت بيج وهف لصح اخ رخالا

 نيب واهنبب عقاولا علضلا بيج ىف ةمولعمتراص لا ةيوازلا هذهلظبرضب ىلظلا

 عرفالو ةيوازلا كلت لظ رثو وهف لصح اه رطقلا فصن ىلع همستنو ةماقلا

 فصن ىلع هعسفن و ةمئاَقلا رو مامت بيج ىف ةمولعملا ةيوازلا لظلا برضن ىناثلا

 ةماعلا رثو مام لظ برضن لوالا عرفا وا ةيقابلا ةيوازلا لظ لصحف رطقلا

 ةُمئاتلاو ةلوهجلا ةيوازلا نيب عقاولا علضلا مامت لظ ىلع هعمقنو رطقلا فصن ىف

 ةاوهجلا ةيوازلا مامت بيج وهف لصح اه

 دحا لظ برضن ىلظلا لصالف ةماعلا اعلض هيف مولعملاو ىتاثلا برضلا

 ةيوازلا لظ وهف لصح اخ رخآألا علضلا بيج ىلع ويسعل و رطقلا فصنؤ امه

 ةماقلارتو ةفرعملاماو ىرخالا ةيوازلا فرعذ الذ لثم و لوالا علضلاب ةرتوملا

 عقاولا علضلا مامت لظ ىف نيتبوازلا ىدح! مامت بيج برضي لوالا ع رفللف

 ةماقلارتو مامت لظ وهف لصحاخ رطقلا فصذ ىلع هعستلو ةمئاقلا نيبو اهنيب

 ىلع هعمتلو رطقلا فدن ىف نيتوازلا ىدحا مامثت لظ برضن ىناثلا عرفلاوا

 ةماقلارتو مامن بيج وهف لصحاخ ىرخالا ةيوازلا لظ

 ىلظلا لصالف اهرتوو ةمئاقلا ريغ ةيواز هيف مولعملاو ثلاثلا برضلا
 اخ دي وازلا كلت لظ ىلع همستو رطقلا فصن ىف مولعملا علضلا لظ برصن
 فرعيو ةمئاقلاو ةمولعملا ةيوازلا نيب عقاولا علضلا بيج وهف لصح

 ىناثلا برضلاىف مام لثم تالوهملا ىقاب

“0|111 022502000 

 لنزار بع



 لع نضتقتو اهي اهدزؤ نمقو لئلا ١
 صاغ نين دق نهارا

 4 ةمئاتلا تاثاثملاىفتام واعملا نم تالردلا
 ٠ ىنتنلازولاق ىلع ةيوارلا» «# '

 بيج ىلع رسمت و رطقلا فصن ىف ةئاقلا 0 م 5 ى

 ةلوهجلا اياوزالو لوهجلا علضلا مام بج لضخ تل ' ١

 روسقل و رطقلا فصن ف و ةيوازلا رو ب بيج 90 لم

 ىئغملا لصالف ةئاقلا رتوو ةماقلا ريغ ةيواز ولعل ناتو غار

 فصن ىلع لصاخلا مسقنو ةئاقلا رثو بيج ىف ةمولعملا ةيوازلا 3

 لثمي نييقابلا ةيوازلاو علضلا فرعي و ةمولعملا اياوزلا رتو بيج
 3 لوالا ب

 نب و اهنيب ىذلا علضلاو ةمئاقلا ريغ يوازن مولجملا نكيل و نسما ١

 مولعملا علضلا مامت بيج ىف ةمولعملا هي وازا بيج برضي ناثلا

 مولعملا علضلاب ةرتوملا ةيوازلا مامت بيج وهف لصح اخ رطقلا فصن

 ثلاثا بريا ىف مام يلا نيعلضلا



 م6 ةسماخلا ةلاقملا وعم ١4

 ١) لظ لع بيج ةفنش نم ثولطملا نوكي نأ ىهو ةعبارلا: ةروصلا اماو

 سوق مامت لظ ىف بدلا انب ريض رطقلا فصن ند ىظعا هيلع موسقملا ناك ناذ

 ب واطملا لظلاا وهذ لصح اك هيلع م وسما

 00 دج لع لظ دعم نم بولطملا نوكك نا ىهو ةسماخلا ةروصلا اماو

 بيملا ىلع موسآملا سوو مامن لظ انعسق رط هلا فصن نم مظعأ موسفملا ناك ناف

 لظ نيش نه حراخلا نا انيب ال كلذو بولطملا سوق مامت لظ وهذ لصح اخ

 اهه!ادحا نيسوق الظ دحاو رادقم ىلع اسهمامت لظ هتعمسش نم حراملاو سوق

 رطقلا فصن امهدحا نوكي ةعبرا ريداقم ةصتخم نيناوقلا هذهو ىرخالا مامت

 ةعمش وا برمض لم#لا ىف 3 قنا شك نيلظاو ناري تنناكو ثالذك نكي مل ناذ

 عم باو.الا عب قف لمعلا نا رهظ دق نذاف رهاظ مدّقت ام سايق لع 4 00

 فصن نملقا ىه ىتلااهلالظا نم نم ! نم 00 ىتلا ىسقلا ةفرعم ىلع راصتقالا
 هبيسب لكشلا اذه ىف ةيماعلا ماهوالا ىف عقاولا حدقلا هب لازو نكمسكعلاب و رطقلا

( 0 

1 ١ 

 * ةيّسوقلا تاثلثملا ىف تال وهلا ىلا تام وعملا نم لص وتلا ةيفيكىفمالكلا مام ىف د

 دب الو دودح ةعبرا ىلع لوشن ةهطيسلا بسنلا ن نا عب 7 لصفلا ىف رم لك

 ىتح اهنم ةثلثب لعلا نم ةبسنلا قيرطب تالوهما لا تاقولفلا م لصوللا ى

 ايواز ثالثو عالضا ةثلث ىلع لّقشم ثلثم. لكو لوهجلا عبازلا ىلا اهنم لصوت
 فرعي نا نكي مل امولعم ثلثم لكىف ةتسلا هذه نم ءآيشا ةثلث نكي ملام. نذاف

 ًادبا ةمولعم َدُماَعلا عا اياوزلا ىدحا اهيفق ةيوازلا ةُماَتلا تاشلثملا اما اهيقا

 اوكي نا: انآ نام 3 كناذن ةئاقلا ريغ نامولعم اهمتالوهحم فرعت ىف كيو

 ةماتلابنيطيملا ان وكي نا اماذ نيعلض اناكناذ نيت واز وا ةيوازو اعلض وا نيعلض

 ةئاقلا رتو علضلا نوكي نااماف ةيوازو اعلض اناكناواهرتو امهدحا نوكي وا

 نااما برض لكىف نوناتلاو بورض تس هذهو قابلا علضلا وا ةمولعملا رتو وا



 (١4 ظ - ةساخلا ةلاثلا 0

 ىلا 11111 طقلا بت نحر اههزلك نالقلا نرك لإ نبال 1
 مظعا نيلظلا دحا ناك ناف بولطملا بيلا ىلا رخ الا ةبسنك نوكت امشدحأ 0

 مظعا بيج نوكي ل و: رن الا: لظلا ند مظعا بولطملا بيلا ناك دحاولا نم

 نوكينا اما نذاف رطقلا فصن نم رغصا نوكي رخآ آلا لظلا نذاذ رطقلا فص نه

 رضا ا مظعا امهدحا ن وكي وا رطقلا فصن نه رغصا اههالك ناللبلا

 فصننم رغصا وه ىذلا لظلا انعسف اذاذ ىناثلا اماو انهه هيف مالكلاف لوألا امأ

 وه لصالاا ناك رطقلا فصن نه ,ظعا اهلظ ىتلا سوقلا مامن لظ ىلع رطقلا ٠

 لصفلا ردص ىف نين ام ىلع رخن الا ىف نيلظلا كنيذ دحا برعض نم لصحن ىذلا
 برمض اندراف رطقلا فس نم ىظعا امثالك نالظ روستلا هذه ريغ ىف عقو نآو ١

 مامن لظ ىف بورضملا مامت لظ اننرمض رخآ لظ لصحن ىتح رخآالا ىف امن

 نييتام ىلع ةب ولطملا سوقلا مامت لظ وهف لصحي اخ هيف بورضملا

 امج لظ ىلع لظ ةعست نم "ىولطملا نوكي نا ىهو ةينلاثلا ةروسصلا 0 ظ

 نوسَقلا نم ميراحلا نال هيلع موسنتملا نم لقا موسقملا نوكي ةروسلا 203
 انعسق رطقلا فصن نم مظعا اناكن ا نالظلاف دحاولا نه رغصا نوكي نأ بح

 تملا وهف لصح اخ موسقملا سوق مامن لظ ىلع هيلع موسقملا سوف 000

 قاكتلا لعامبسوق ىفامت لظ ةبسنك لظلا ىلا لظلا ةبسن نال كلذو 00

 انب ريض ,ظعا هيلع موسقملا ناك ن اذ رغصا رخت الاو مظعا امثدحا ناكناو ىم اك

 سكعلاب و بولطملا بيملا وهف حجرخ اخ هيلع موسقملا سوق مامت لظ ىف موسقملا

 م امل لاحت

 الظ لظ ىف نيج تربط نم تولظملان وكي نا وهو ةئلابتلا 0
 مام لظ ىلع بيلا انعست رطقلا فص نم مظعا هيف بورضملا لظلا ناكنأف

 دحا ولا انعسف رامعلا فصذ نم مظعا ناكن اذ بولطملا لظلا وهف لصح اه هسوق

 لوالا لودملا ىف سون نا نكي بولطملا سوق مامت لظ وهف لصح ان هيلع
 هسوق ةفرعم اندراو رطقلا فصن نم ىظعا نوك لظ لك ىفاذكهو نا ٠

 لظلا ناك رطقلا فصن نم هيف ١ بو راما لظلا ناك نا اماو لودتا

 سماك رغصا اضيا بولطملا



 م57 ةسماخلا ةلاعملا 0-0 ١4٠

 '” را هاو 2 ةيواز بس هيظعاو ا, ضرع زهور. مامن ءءاو

 ةيواز ردقب هبظعا نوكي ئذلا ضرعلا نم :- ١ مامت ضرع مام ردشب ا[ ةيوازف
 | ةيواز مامن هر 8 0 سوو ضرع ىهو ا مامت اد رواضياو ح

 ةيواز ردعب رظعا ىذلا ضرعلا نم ا ةيواز مامي هص ع سوق مامت 54 ا

 ىغملا ْق هراظن كح عرفلا اذه مكحو

 5 لصفلااذه ةمئاخ 0#

 لالظا دياز طرف ببس لكشلا اذه ىف اونعط لضافالا نم ةعاجن نا عا

 نم لظنال رطقلا فصن ىلع ةرورضلالظ الا كالت د,زو رودلا نمث ىلع ديت ىسق

 رداقم اهيسقد.اّتلوادج ىف لالظالا تعضو اذاو رطقلا فصن ىواس رودلا

 اشحاف اهازرت ةديازتم نُهلا دعب لالظالا نم اهروطس نيبامريداقم تراص ب واستم

 راس ىف دوهعملا نيرطسلا نيبام ليدعت اهيف لالظالا ذخاب ةَقث قم مل ثلذلو

 ةهللا هذهنم لكشلا اذهىف حدقلاب مكحن نا بحي مل انسفنانمانفصنا اذا ولوادملا

 لمعي نا انلق اذه عمو لوادلا نم ن وكي نا بجاو سبل لالطالا ذخا نال

 طف رودلا نمث لالظا ةفرعم ىلع راصنقالا عم لالظالا عيج- ىف لكشلا اذهب

 ضعبلا ماعم اهنم ضعبلا موس اهيتهج نم بويملا نود صاوخ لالظالل ناف

 لمعي فيك نين ن الاو لصفلا اذه ردص ىف كلذ نم افرط انركذ دقو رخآلا

 رودلا نمث نع صقتبام لالظا ةفرعم ىلع راصتخالا عم لالظالا عيمج

 لكى ةعقاولا ةبسانتملا ةغب رالا ريداقملا نا لصفلا اذه نم :نينتدت لوقنف

 ه1 مظعالا بيلا اههدحا نيج ىلع ةلقش* لكشلا اذه روص نم ةروص

 انضرف اذاو ةه-قو برضب نوكي امنا اهنم لوهجلا فرعتو نيلظ ىلعو لاوحالا

 الف امج ناك ن اذ الظ وا اببج اما نوكي لوهحلاو ادحاو رطقلا فذ رادقم

  لصحن امنا وهف الظ ناك ناو. لظ ىف لظ برض نماما لص امنا هنا كش

 د | .لظ ةعش نم وا بيج ىلع لظ ةفمش نم وا بيج ىف لظ برص نماما

 ظ روص س+ هذهو لظ ىلع بيج ةعنش نم وأ

 لظىف ل ظبرعض نملص# و اديج لوهجملا نوكي نا يهو ىلوالا ةروصلا اما



 0-1 م6 ةسداخلا ةلاقملا قم

 تناك ةمئاق روكذملا عاطقلا ىف ء-ر ثلث ىف 5 ةيواز تناكامل هنا
 ةيواز لط ىلا ري ملض:لظ ةبسنك مطعالا بيلسلا ىلا 0 را
 ع مه ماهت ىه ره و ١- مامت ىه .- سوقو ت2 3

 ةيواز لظ ةبسذك مظعالا بيللا ىلا ١- مامت بيج ةبسن - تأ ثلث قا

 لث اساا ٌرثكا رادم نيعرفلا نيذهىلعو هاندراام كلذو < ةيواز لظ ىلا 1
 لكشلا اذه عورف ىلع ةئيلا 3

  رخآ عرف ف
 بيج ةبساك ةمئاَقلا نيبو اهنيب عقب لظ 72 ةمئاق ريغ ةيواز مامم لظ ل 5

 - نا كليم قف لود لكسلا كيففو كا لإ علضلا فيح لا ةمئاقلا رو مامت 6

 -تن هيسح ىلا امام .تيح ةيسنك نا لظ لا | ١ امو

 ةبسنك بآ لظ ىلا ا ةيواز مامث ىتعا ءر لظ ةبسن روكذلا عاطقلا ىف نال ٠

 - ىتيواز ىواسشل كلذو حب بيج لأ - ا ع مامن ىتعا ح. بيج

 ىدحال عرغلا اذهو هاندراام كلذو تقع ب ه> فواز نوكو ندم

 نيمولعمم هريغب فرعت و تامولعم ةثلث فرعت امنا هب لوهجلا نارا

1 
 * رخآ عرف 9»

 رثو مام ضرع مامت ردشب نوكت ايو ارلا مق ثلثم ىنةماق ريغ ةيا

 ةئاقلاريغ ىرخالا ةيوازلا ردقب هيظعأ نوكي ىذلا ضرعلا نم ةءاَقلا "22

 ةيواز مامت اهضرع سوق مامت ردش نوكي هيف ةمئاقلا دل لو كابو ٠

 ةمئاقلا ريغ ىرخالا ةيوازلا ردقب هيظعأ نوكي ىذلا ضرعلا نه ةمئاقلا ريغ 3

 .. رذشب -نا ثلثم نم أ ةيؤاز هيف نوكيف روكذملا عاطتلا هنايبل ديعلو 1



 م56 ةسماخلا ةلاقملا م لولا

 سوق لظ ىلا - . سوق لظ ةبسنك ءر سوق بيج ىلإ هر سوق بيج

 عبرلا هر سوقو | ةيواز ردق ىه ىّتلا ,. سوقمامتم هر سوفو بو

 سوقو "ن1 سوق مام 0 سوقفو مظعالا يملا اهسجو ةعاقلا ردق ىفهو

 0000 دامس ىلإ [ ةيوأز مامث تبح ةيسن نذاق ١ب نسوق مامهت ىها ند

 00 ]ام 13-116 سوق ماع لظ ىلا [- شوك مان لظ طستكا تن

 «« رخا ناهرب و

 كا عاطق ىف ليصفتلاب ىد سوق بيج ىلإ با سوق بيج ةيسل

 ىتعا .- سوق بيج ىلا - ١ سوف بيج ةبسن نم ةفلؤه تا لظ ىه ىتلا
 فصن وه ىذلا ءر سوق بيج ىلا رو سوق بيج ةبسن نمو ح١1 لظ
 برضك آ ةيواز مام بيج ىف ١ لظ برضف أ ةيواز مامت بيج ىنعا رطقلا

 لظ ىلا ت١ لظ ةبسن نذاذ رطقلا فصن ضرفلاب وهو دحاولا ىف تا لظ

 00[ لط ةبلسك تناكو رطقلا فضل ىلا |: ةيواز مام تريح ةبسنك حا

 00 1 ماع بي هل ندا تأ ما لظ'ىلآ 1 ماه لظ ةبسنك ا - ١ لل

 00 دلي كلفت نا مام لطظ ىلا لا مام لط ةيسقك نا ةيواز بيحب ىلا

 «« ىلاثلا عرفلا»

 ”0000 ل5 دقاكلا ةيوازلا تسخ ىلا ةماقلا هي والا رو ١) بح هيل

 ىف لوقنو لكلا ديعنو ىرخالا هي وازلا لظ ىلا نيتيقابلا نيت وازلا ىدحا مامث

 وهو ,ظعالا بيملا ىلا َت ةيواز رثو وهو -1 مامت بيج ةبسن - نا ثلثم
 م

 م .ةيواز لظ ىلا 1 ةيواز مام لظ ةستك تا ةيواز بيج



00 

 ةتءارصال# 2-2

 6 عرس 59 0

 ا

 رسب م66 ةسمامللا ةلاقملا 2و

 ةرادلا ىلع موقتو اهاياوز ىدحاب رمت ةيظع ةرئاد نم اسوق انع“ر ةروكذلا 0

 نيتداح < واو عل ثلث»ف نكيلف مئاوق ىلع ةيوازلا ثلترتو اهنم ىلا ٠

 ةدعاقل ةعطاقلا ا اسوق ٠ 1 ةجرفتم ةراثو ةداح ةرات ََت ةيواذو '

 هلك دبا لكلا - ةيواز لط ةيسفيالو شر اول ١ ءدنع ب |

 ةبسنةي وازلامتاقلا ء س١ ثلثمىفنالكلذو ىب سوق بيجىلا ء- سوق بيج

 ثلث.ىفو ءس سوقبيجىلا ,ظعالاب يلا ةبسنك ءا سوق لظىلا تةيوازلظ
 سوق بيج ةبسنك ّح ةيواز لظ ىلا ءا سوق لظ ةبسن ةيوازلا متاَقلا ك1 ١١

 ظ ةعلا

2 5 - 
 ظ 5

 ةيواز لاظ ىلا ب ةيواز لظ ةبسف ةبرطلا ةاواسلابف مظعالا بيجلا ىلا 9 ٠
 اضياو ةاندراام كلذو .:8ن سوق تضع ىلا ى- سوف بيس 0 |

 لظ ىلا ء1> ةيواز لظ ةبسنك ىس لظ ىلا ءك1ب ةيواز لظ ةبسن نوكت
 ةبسن لادءالابو ىا بيج ىلا مظعالا بنللا ةبسنك امهم ةريخ[آو لك ن1

 ى> لظ ىلا ءب لظ ةبسنك ىا> ةيواز لظ ىلا ءان ةيواز لظ

 ؛ اهتحاولو ىللغلا لكشلا عورف ىف مالكلا

 ا 0 24 تنح ىلا هيف طرف ةداحدب وا زءاك بح دينة وا )| 25 تلكم 5 ل 0
 ةماعلا نيب عقاولا علضلا مامت لظ ىلا ةمئاقلا رتو مامت لظ ةبسنك ةحتاقلا ةيوازلا ٠

 ةمياقلا رثو لظلا نيش“وازلا نيب عقاولا علضلا لظ ةبسنكو 1 ةضورفملا ةدالاو

 ا ةيؤاز ةصورفملا ةداخلا ةيوازلاو ت ةيواز ةمئاتلاو - تا ثلثا نكلش
 ب 0000 بيج وه ىذلا م بيلا 1 ا هوا 5 بيج ةبسلف لو 1

 ةبسن ىلظلا لكشلا يل ه حروا عاطق مت ا 1



 1-5 ةسالا ةلاعملا و٠ ا

 0” | افمل ىلا هو لظ ةيسكحح نأ تنح ىلا 2 تا لظ ةهبسن

 ناك ناحنراوا هذخأ ام بسح ادحاو رطقلا فصن انذخا اذا رخآ 'هجو.و

 020030 اشلو - تن سوق لظ وه رطقلافصت ىلا - ين سوق لظ ةبسن ردق

 سوق لظ ةبسن ردقو هسفن نا سوق بيج وه رطقلا فصذ ىلا نا سوق
 0000 0 سوك لظ نوكف هيسقن .و "سوق لظ وه رطقلا فضن لآ هد

 ايواسم -ب سوق لظ نوكي ىتعا ه. سوق لظو ١ب سوق بيج نم

 دحاولاف - ب سوق لظ برض لب هو سوق لظ ىف !ب سوق بيج برضلا

 ىلا 1١ب سوق بيج ةبسن نوكتق ءو سوق لظ ىف ١ب سوق بيج برضك
 وه ىذلا .٠ سوق لظ ىلا - ب :سوق لظ ةبسنك رطقلا فصن ىنغا دحاولا

 ثوبح ةسن نذاف ىرخا اسوق - ب سوق لد, ناك نأ اذكهو 1 ةيواز لظ

 هاندراامكاذو ضعب ىلا اهضعب اهضورع لالظا ةبسنك ضعب ىلا اهضعب ىسقلا

 عاطقلا لكسلا ند سورلطب ليصفت ىلا لكدشلا اذه م نا انهه نيت دقو

 هليصفت ىلا ىغملا عجرم ناك اك

 ي تاثلثملا رث اس ىف لكشلا اذه مكح رابتعا »

 ةيوازاب ثبشتلاو صاصتخالا نم ًاعون لكشلا اذهل نيبملا مكللا نا معيلو

 تاّثلثملاىف لكشلا اذه مكح رابتعا نكمي مل كلذلو كلذ ىنغملا لكشلل سيل ةماعلا

 ةلع وه اذهو اهيف ةمئاق ةيواز راشعا ريغ نم ةيوازلا ةجرفنملاو اباوزلا ةداحلا

 دات" و لااا ل
-90 2 0 1 

 افا رب دعس ا م

 ا

7 57 : 4 

0 

 كة ع ا لا

 ' طارت نماوتك اوك عم ةليضفلا ىف ىنغملا لكشلا نع لكشلا اذه فلخت م

 : : ' ١ 00007 ردسي ىف دياثولا طرف هيضتقي تواغتل هن. .ىغلا نود همازاتسادعيدحا ونابلب“ 5
 تاثلثملا ف لكشلا اذهرامتعا اندرا اذا هيف مالكلا ىتآيسام ىلع عالضالاضعب أ



7- 

 ١ ةنضيس نيج يكن تي لا يي ا ا وي ا ل

 اا 77 ا ز ز ز ز ز ز ز 2 ز2ةزةزةز 202 2 2 ز2ز2ز2ة 1 2ذ212ز ز 2 2 2ز ز2 2 ز>ة 01

 ١ مس م ةيسماملاا ةلاقملا تعم

 ىف دو هيلع كريشم لصف ىلع حس دومع تا نم جرخن مث ثك ]2 ىتطقن
 ىلع لط دومم ط نمو .و ةرئاد مس ىلع ادوع نوكيو يآ ةرئاد ميطس

 ملمس ىلع ًاضيا ادومم نوكيف .1 ةرئاد مطس ىف تمر هيلع كريشم لصف
 دحاو ملطس ىلعنءدومم امهوكل نايزاوته حب لطف لح لصنو . ةرئاد

3 

 فاذا هت ذي ل دن ل حان ما ب ديالو و ناقل حل ط لجان اتوازو

 نوكي تحرز تكحر ىزاوملا ط ل ايزاوه لح نوكلو اياوزلا متنا : عالبإلا

 حر ةيسنو نيهبلاشنم ءكحر لحر انلثم نوكف نإيزاوتم وك لح

 ةيينك د2 نب نفوك طا اد ىعا الخ لا هذا بيج ىنعا ا مام بيج

 را ىلع مس دوم انكا اندراناو 1 ةيواز لظ و ىلا هلا

 حر ىواسن رهظيل ايوازلا تاق عالضالا ىزاوتم مرحب عطس نوك نينو
 هآندرا ام كلذو 0

 «رخا ناهرب و9
 ب ةيواز هيفو ماظعلا .ىسقلا نه - ب١ ثلثم ديعن عاطقلا لكشلا نم طبنلسم

 عابرالا نم حار ء عاطق مكو نيعبر ١. ءا متي نا ىلا ح١ با حرختو هما
 ةفاؤم اهمامم رح سوق بيج ىلا - ب سوق بيج ةبسن عاطقلا لكشلا مكن
 هو سوق بيج ةبسن نمو ءا سوق بيج ىلا با سوق بيج ةبسن نم

 ةبسينك اهمامت بيج ىلا سوق بيج لك ةبسنو اهمامت ر. سوق بيج ىلا
 ةفلؤم رطقلا فصن ىلا نب سوق لظ ةبسن كلذلف رطتلا فصن ىلآ اهلظ

 فيضن ىلا . , سوق:لظ ةبيبَق نمو رطقلا فصن ىلا تآ سوق بيج ل 0

 ةبسانتم تيقن ام6! واسل ةتسلا رداعملا هذهنم سداسلاو قاثلا اعلا اذاو رطعلا



 “4 ةيساملا ةلاعملا / ١ م4

 تناك نيعب ر ١. عا اسوو تناك ناو اهضرع لظ ىلا ىرخا سوق بيج رب
 1 5 وازلظ ىلا هلك بيملا ةمشق ُه ه٠

0 

 * رخا ناهرب#

 مطسىلع دلو حاب ىدومم جرخنو امهانفصو اي هوا حتا أ ديعت

 ندومعلا ايقالت نا ىلا اميجرخحنو -ر هر ىرطق ىفصن لصنو ءتا ةراد

37 5 

 ل ْط

 را

 ادا/ نآ. ىلا اممجرخكو ار رطق بفصنو بو رتو لصنو ط 2 ىطقن ىلع
 00000 017 2 ىدرع رظم ق2 ع 2 ذقن نوكلف 27 لم
 طخ وهو كريشملا لصفلا وه مقتسم طخ ىلع ناك 3 ةباد ملمس ىفو

 000 رضأ راك ىلا ند ةيسنف نيعات ع ب قيواز نوكو كح

 لظ ةبسن ىنعا ىط ىلا حب ةبسأك را سوق بيج ىلا بنا سوق بيج

 ةبسلك ضعب ىلا ىستلا بويج ضعب ةبسن نذاف هو سوق لظ ىلا - ب سوق
 لالظا ةبسنك تناك نيعبر ١. ءا تناك ناو ضعب ىلا اهضرع لالظا شعب

 ءاندرأان كلذو ١ هب وز ل لا ضورفلا

 ئ 1 خا نافر

 قاظقن دنع نيعب راك نا ىلا ١- با ىسوق حردلو دبأ كلب دعت

 ا

 )0 احتو هداود حداد آر راطلا فاصلا لح 5 هب .

 دنع امثايقلي نا يلا هادا دج حرخنو 2 ةرباد حل ا لع تك طاب



 ىلا -ب سوق لظ اان ةبستك 1, سوق بيم 2 ل
 ناكرخ ًالاىلع نيثلثلا دحا قبطنا ناو هاندراام كلذو هى

 ابوازو ةكرشم ام«.ف آ ةيوازو ماظعلا ىسقلانه ةىا با اثلثم

 اعيج نيتراذلاو نيرادملا نوكل تلذو ءى -ت ىتراذ نب ناكزشلا نالستلا او مآ ةزاد سرع تسب 2 يدوم ىتطقن نم جرن و هنابب ماك نيرادملا ىرطق ىئصذ نانوكيف 1 ىل ىدومم امهم حرختو مو هان ىسوق ىف ىتطقت ىرادم نها

 ىتطقنب نيراملا نيكريشلا اههباتف نوك بوجو و ىآ ةرئاد
 مطسلا ىلع ةطقن لك نم دحاو دوم نم كا حورخ غانتما و

 نوكلو اذح د قطقت دلع ١ ق ةرئاد مطسولا ايهتنيل و ةطقتلا

 ىموق هباشتلو ل , كح طقن كلذكو امهيكزشملا لصفلا وه ىذل
 لالظا بسنيواستل و 1 بطَس نيتراملا .! 121 يطع نيب ديفا

 حب ةبسث نوكت اهراطقا قاصتا ىلا قلتم راوذلا 0
 ما سوق بيج يلو ةبستك با سوق لظ طاق لإ ا

 ةبسنك اهضرع لظ ىلا سوق لك بيج ةبسنف رو سوق لظ كك



 م7 ةسماخلا ةلاعملا 0 ل

 0 ابسانتم مالكلا نوكيل ىنغملا لكشلا ىف ةروكذملا نيهاربلا ضعب لاونم ىلع ةدع

3 1 

 5 ىرخا قي رط

 0000| اذ واز ماظعلا ىلا نم نيتاكلا 2١ 21 قلم ىف نكمل
 - ر راطقا فاصنا َر وهوةركلازكممنه حجرختو نيتماق ء ب ان واز ونيت واستم

 00000 ص لو امان قدوم + نا ىطقن نمو تبطل :ز ىو اذ بز
 0000 نا لآ 21 ت1 ىراد ىمطت لع تو طب ىدوعو كرشملا دا
 ”000 نوكلف لكل حط لصنو ك2 دع ىطقت لع ءراحر ىرطق قصت
 7ر١ ىلع ادوم نوكيو عطسلا كلذ ىف حرم نوكي 1 ةرياد مطس ىفارط
 7"  نايزاوم لو حط و دا ىلع دوع اضيا مطسلاكلذ ىف لو و ةمدقملا مكحب

 7 لعنيدومملا .ت ةرثرد مطس ىف نيّاكلا حال حاس ىزاوت نيا ثاذ لثمو
 7 نيت واستعنيت وازلا نيتاه نوكلو حلو ةيوازلةي واسم ط حا ةيوازف را
 7١ نح ةبسنو نيهباشتم تح لو طحس اناثم نوكي نيتماق ء ب ىيتيوازو



 ١١ ل ةسمامدلا ةلاقملا قع

 ىزاوتل نيا رو ك2 حاط اثلثم نوكيف حط حرختو اعبر ,ا نوكل
 ا ىزاوتو 11 ىلع نيدوعو 0 ةرياد مطس ىف اعم نيياكلا رو 35 م

 رك حاط نوكيو هسا ةرباد ملمس وهو دحاو ملمس ىلع نيدومعلا طز طر

 مي نم الوا انجرخا اندرا ناو انهه اهانركذ ىتلا ةمدقملا مكح نييزاوتم اضن

 ع لسضلو ا ةراد مطس ىف رآ آلف 2ك حاط ىدوع كي 0 8

 7 نوكتل ىنغملا لكشلا لوا ىف ةروكذملا ةمدقملا مكحب ام«زاوت نينو دو حد

 حان ط ىلثم عالضا ىزاوت نين اذاو نيلكشلا ىف ةيفاك اهدحو ةمدقملا كلت

 ذلا رى ىلا نا سوق بيج وه'ىذلا حن ةبسن تناك اا

 -ب سوق لظوهىذلا طب ةبسنك ةمئاقلا ةيوازلا بيج ىعارطقلافصت وه

 نييتو هاندراام كلذو ا ةيواز لظ ىنعا هو سوق لظ وه ىذلا كو ىلا
 وا ةراد مطس ىلع ةمئاقلا م ل سوق لثم ىرخا اسوق انضرف نا انأ تلذ نم

 ةبسنف هى لظ ىلا مل لظ ةبسنك اضيا ءا بيج لا بيج ةبسن تناك

 بويج ةبسن نوكتف م ل لظ ىلا - ب لظ ةبسنك لا بيج ىلا بآ بيج
 لادبالاب و ضعب ىلا اهضعب ىسقلا كلت ضورع لالظا بسنك ضعب ىلا اهضعب

 ةيواز لظ ىلا ىظعالا بيلا ةبسنك اهضرع لظ ىلا سوق لك بيج ةبسن

 اههدحا قبطنت ىل ناو امه* نيتداح ىواسّس ةيوازلا ىمتاق نيثلثم لكىفو آ

 اتواز امهنه ىواستي نيتللا نيتروصلا نيتاه ىف .ءا - با كلثك رخ الا لك

 لثمي اناث روكذملا دجولا ىلع مكحلا نوكي نيتماق , ىاتواز نوكتونيئداحلا أ

 نيهارب هيلا تفضا اناو ناهربلا اذه ىلع اورصنقا ةعانصلا لهاو مام



 --1 هضاطلا ةلاثلا 1 0

 واسم .ء عي مهو رو .ى ى- تاعبرمل واسم رو.عيرش رو .> ىعي رمل اي واسم
 هاندراامئلاذ وةماق رى ةيوازنذافر . هو ىعب ردواسم رو عرف ه - ى- ىعبرل

 هحاح قلتم ىفف جو 0 لصنو 1 اب واسم 2 لصفن رخا ناهر

 كالذلف نيتماق 3 اتوازو 0 2 ىلضل ناب واسم 0 مدح اعاض لامه

 اتيوازو ر> - ل نييواسم حج حو نوكلو رد ايواسسم حج نوكي

 000 لك مالعا ىراشلو 2 ةايواس 72 نركب نال
 هاندراام كاذو أ ىلع دوع : نذاذ نيت وأسنم 9 ام واز ن1

 « ىلغلا لكشلا ©

 ةيوازو 2و هم ف ةيوازو ماظعلا ىرقلا ند >ح دنا ثلث نيل

 ةنواز بيج وه ىذلا هلك بيللا ىلا با سوق بيج ةبسن لوقتف ةداح 2

 أ هد وان لطظ لا 2 2 لظط ةييششكا

 ١ ريضي نأ ىلا ١- با ىعلض جرخم هناهرت

 ىتطقن نم حرخح و آ ةيواز رادقم ىهف امهلب اهنه .و سوق ماظعلا نم

 مس ىلا ايهتلي نا ىلا ءب١ ةرئاد مطس. ىلع كشر لطب ىدوحم 4 تن

 0001١ سمع ىف كال :ناوكف تك اط قطن دنع ءلا ةياذ

 مس ىلع نيترادلا نيتاه مايقل كلذو هترئاد لس ىف لك مو حبب

 ااه نم حرخو نيكرشملا امهلصف نم نيدومتلا جورشو أ4تا ةراذ

 00 نلت لا امكرجخو >2 هز: ىرطق قصت 2 وظو :ةركلا
 حرخحنو .ءا ىا ىتراد نيب كرشملالصفلا وهو را رطق فصن اضيا حرختو

 را ىلع دوع اضيا وهو ىر رطق لصتو را ىلع حب دومم با نم



 ءانغ اهقرعم ىفو لشا ساوخ ص اهلاثاو ل 7

 رصنوأ محررا ىلا مدا د 41 7 ىلا ةمدقلاب ا 7 !ج

 عقومنيب ورخ الا لطسلا ىلا هتنمو هنمجب رخ ىذلا مطسلا ىلع ىلع ماةامهثدحأ ان
 لصفلا ىلع ادوع لصاولا املا ناك ميقتسم طل كزتشملا لم |

 لوالا مطسلا ىلعةض ورفملا ةطقنلاو بأ نيحن طسلا نير كريشملا لصفلا

 - نع مقيلو ع ىناشلا مطسلا ىلع ىهتنلا ةطقنو 22

 با ىلع دومع اضيا هلا لوقنو هو لصيو تا قع 8 د 5

 2 عب مو د 3 8 ل رو 00 2

0 



0 
0 
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 أ

 م0 ةسماملا ةلاقملا 2و 1

 جراما ةبسنكاضيا هيلع موسقملا ثلاثلا ددعلا 0 دحاولا ةبسنو برضلا
 دحاولا عبر ىواسملا موسقملا ف بورضملا مطمو موسمتملا ىلا نوسعل | م

 برضلا لصاح برضف نوسعلا| ٠ نم ح راخلا ىف برضلا لصاح متل وأسننم

 امهن»# ةبسنلاىف طسو دحاولاو دحاولا عب راواسم اضيا ةوسعلا نم عب راملا ىف

 كلذ مامت لظ هيلع مسقو سوق لظ هيف برمز ددع لكف كلذك كلذ ناكاذاو

 رطقلا فصت طسوت نيلظ ةعم#لانم حب راخلاو برضلا نم لصاملا ناكس وقلا

 اطسو دحاولا ناكاذا اضياو رودلا عبر لثم اعم امه اسوق نوكيو امهنيب

1 : > 

 ددحاولا

 5 3 ب

 009 , لصخل < ىف! برضو م0 راتو ب و | نيب ةراتةبسنلا ف

 ةبسن نآل كلذو ر و ه نيب ةبسنلاىف اطسو دحاولا ناك ر لصف 2 ىف

 5 | الك دحاو ل ةبسن فالخلابو 2 للا ةسلاا  نا رساملا

 000000 نيل نكت لآ هيسنك ء نلاءابحاولا ةيشتو 1 لا

 000 ق ءاقار ىلا 0 ةبسنك أ ىلا 1 دحا ولأ ا

 امهدي طسو 1 ولع دحا ل ميراواسس 3 هف دحاولا عر 0

 0 لضخ راع مسقو لن ىلع أ مسق نا اًضياو ةهيسنلاق

 "11 00 سلك , نا دخاولا ةيسن نأل كلذو.ى قا. نياطسو دحاولا

 007 لإ لح اولا ةسنو , ىلا 1 ةيسنك دحاولا لا 1 دب فالفلابو

 00 سل لا ديسكا . لاأ هس 0 لا
2 

 لظ ىف سوق لظ اندرض اذا انا هنم نيو َر و ه نيد ةيسللا ف طسو دحاولاف

 نالصاملا ناك ىرخالا مامن لظ َْق نيسوقلا دعا مامن لظ انبرمضو سوق

 هعستلا نم ناج راما ناك ىتاثلا مامت لظ ىلع ىلوالا مامت لظ انعم #و سوق لظ ىلع

 ىلع | مدقق ه6 نأ ددع ناكاذا اضدياو ىرخالا مامن امه دحا نيسوق ىلظ

 "00 نب ةينلاىف اطسو ذخاولا ناك ع لصخل 1 ىلع ىو - لضخ

 00000 الآ  قيسلك ن ىلا .دخاولا ةيسست للوالا ةيسذلا نال كلذو



 : 1-5 2 ةلاعملا 0

 ةران ىناثلا لظلا ريدقتلو راتوالاو بويجلل اهنوردّب ىتلا ءآزجالاب لوالا لظلا
 اهنوم- فصنو ءآزجا ةتسوا ءآزجا ةعست ةرانو عباصا اهن وعسن اورج رمثع ىنئابا

 لظاا ةبسنو سكعلاب و اهمال ىناثلا لظلاوه سوق لكل لوالا لظلاف امادقأ
 :رطق ىلا لظلا ةبسنو اهمامت بيج ىلا سوقلا بيج ةبسنك رطقلافصن ىلا '

 اضياو هن ءار كلمادءاشتل كلذو رطقلا فصت لا بطلا 2030

 عوقوو طب .ا ىزاوتو طءدا ىزاوتل ءطذص ةرآ ف 4|
 ها ىلا ار ةبسن نوكت ناتماق ري و ا ايوازو ناتلدابتملا ىواسنف امهيلع هد ١

 لظ نيباطسو ةبسنلا ىف رطتلا ف صن نوكف 22 2 ىلا 1 عا 00

 سوق لظ ىلا سوق لكلظ ةببن نوكت نا هنم مزليو اهمامت لظو سوّقلا ١

 سوق لك لظ ةبسسن نوكت اضياو ىفاكتلا ىلع امهبضامت لط دبس 200
 لوالا سوقلا مامت لظ ىلا رخآ الا سوقلا لظ ةبسنك رخآ سوق مامت لظ ىلا ١

 ةمللا ق اطسو دخاولا 0 رخآ ددع ىلع مسقو ددع ىف برد ددع لكو :٠

 زومعلا نم مب راحل و برضضلا نم لصاحلا 0 مويصملاو ثم بر
 ةددللا 3 هيف بورضملا ىلادحاولا هبسن نال كلذو اذا 0 1

 ةيضلك هيلع موسقملا ىلا دحاؤلا ةيسسئو برضلانم لصاتلا لإ 0030
 موسفملا ةيسنك دحاولا ىلا هيلعموسقملاة بست فالحلاب وموسقملا ىلا ةعسقلا ند حب راخلا

 دحاولاىلا هيلعموسقملا ةبسنةضورفملاةروصلا ىف تناكاملو ةعستلانم هجراخلا ىلا ٠

 ةوسقلانم حي راخللا ىلا موسقملا هَبَسن نوكت هيف بورظملا ىلادحار) 02030

 بورضملا ىلا موسقملا ةبسن لاديالاب و برمضلا لصاح ىلا بورضملا ةبسنك ١
 موسقملاو بورضملا ناكو برضلا لضاح ىلا ةعستلانه جب راخلا 202030

 اددع نوكي ةمسشلا نم حب راخلاو برضلا لصاح نذافادحاو اددع ضرملاف ٠
 ناحب روبا هردق م دحا و ؤزجب رطقلا فصن انردق اذا اناف كالذ ررقت اذاو ادحاو

 لظ ىلع هتم“# نم جب راحخلا وه سوق لظ ىف ضرف ددع لك برعض نم لصاحلاناك 3
 برص ةبسنلا ىف امه اطسو دحاولا ناك نددع لكاضياو سوقلا كلذ مات ١

 اضيا دحاولا ناك ثلاثلا ددعلا كالذ ىلع رخآالا مسقو ثلاث ددعىف امهثدحأ 1
 لا دحاولا ةبحش نال. كلدو نئسعل | نم حراخللاو برضلا لصاح نييناطسسو 0

 لصاح ىلا بورضملاوه ىذلا لوالا ددعلا ةبسنك هيق بورضملا تلاَثلا 0 ١



 ْ “4-0 دسسانلا ةلاثلا 0-1 ارا

 «« سواسلا لصفلا

 7 هقحاولو هعورف حارشو لظلا لكشلا ىف د

 هريغ نه عزاننالب ىناجزوبلا ءافولا ىبأال لكشلا اذه طابنتسا ىف قبسلا
 ' 1١ ىذلا ةب وازلا تالا ثلثم قنا: هيف ىوعدلاو ناح راو هركذام ىلع م
 ”000 دارا بيج ىلا ةمئاقلا ىىلض دحا بيج ةبنيث نوكت .ءاظعلا ىمقلا رم 0
 )لا ةيوازلا لظ ىلا ةمئاتلا ىتلض نمرخكالا ملضلا لظ ةبينك 1 7

 000 دلإا لظ نم انهه دارملا لوقا اهلع ناهرلا ف ضوللا لبقو

 اهيفرط دحا نم حب راخلا دومعكلإنم سوقلا كلت ىفرطب نار نارطق هل صف

 اذا سوقلا كلت بيل ايزاوم دومملا كلذ نوكيو فرطلا كلذ راملا رطقلا ىلع

 00300 (اهزكمو ىد نإ اهيلع ةراد مس زيلف رطقلا كلذ ىلع ادومم ناك

 00 ا يع نأ قطقن نارك نيرطق حرخحو نا شوق ىهاف اسوق اهتم

 000 00 تو رطق قالت نأىلا را دوا لعانم حرختو ىب

 ّط

 ار

 2ك

 زكرملانه ط٠. دوم حرت اضياو اهبيج ح ل زاوهوهو با سوق لظ وه
 000001 سوف لظ كس ل نوكش 0 ةطقن نم كحال دوغو -! لع

 000 سرا ءانمتام نوعست نومحملاو ةسجو, نأ سوق لقت. امهو اهنيح
 007 للا لا سايل :ىه ىلا نأ سوقل سوكعمللا لظلاو لوالا لظلاب

 00١١| ايوتسم ًالطو ايناثالظ تا سوق.ىلا نمايقلاب كش ط نوهت و عافترالا
 ريدقتل رطقلا نوردقب:و يتاثلا لظلا رطش .تحح و لوالا لظلا رطش هر



1 5 
0 

 ديفا

 د 0

 ١ ؟ه -- ةساخلاا ةلاقملا قو

 وه - ةيواز بيل اهليم سوق ىه ىتلا رح مالا ]ف

 ىناثلا عرفلا ىلا ةعجار هتاف لمملاىفاما ٠
 ىلا ةمئاقلا ريغ ةيوازلا مامك بيج ةبسن لوقن ناوهو رخآآ عرف انهشهو ' 0

 بيج ةبسنك -ب سوق مامت بيج ىلا | ةيواز مامت بيج ةبسن ىنعا َدْماَقلا
 ةمئاقلارتو ىه ىتلا ١- سوق بيج ىلا - ةيواز رثو ىه ىتلا 1ل سوق

 سوق بيج ةبسنك حر سوق بيج ىلا ر. سوق بيج ةبسن نا هيف ةلعلاو

 تالوهجلا جارختساىف سيل عرفلااذهو ىنغملاىف نيباك ١> سوق بيج ىلا 15
 ىنغملاب و ةماعلا ريغ تامولعم ةثلث ةفرعمب الا نيبال هيف لوهجلا نال عفتلا ريثكك

 قحاولو اعورف لكلا اذهل اوركذدقو طقف نيمولعمب نيبشي نيريخالا هيعرفو'
 ن الا هدصقنام بسحن ةيافك هان ركذ اعف و هانلق ام ريغ

 ىنغلاب هوبقل هريغو ةيهلا نوناقب لكشلا اذه ىدنجللا دو#وبا بقل دقو
 نا ةركلا طيسب ىف ثدحام لع ديلاقم باتك ىف ناحنراوبا ركذو عاطقلا نع

 ىغملابقلاماو رصصن ىبا ريهالل ناك عاطقلا لكشلا ماقم لكشلا اذه ةماقا ىف قبسلا

 هب ىليملا نابل نير ايشوك ايكلا همسوف
 ىلوالا ةلاقملا نم ةيناثلا ةلخلا ىف لاق رصنابا ريمالا نال رظن هيفو لوقا

 ناب ىلع لمشملا ثلاثلا بابلا ردصق ئهاشلا ىطسحنلاب موسوللا 000

 اذه ىف ركذو « عاطقلا لكشلانع ىنغي اهثثلاثلابابلا » ةرابعلا هذهب لكشل اذه
 لكشلا تاءوقو فالتخا ىف ةَرقنن تباثاهلحماىتلا ةلاسرلا ركذ نادي 000

 (عاطقلا لكشلا نغ كل ديببزحت 4ع كفن اهف ةلاسر اًضيا لعو» لاق عاطقلا

 ريمالا هركذ دقو لوقا « ةَفلؤملا ةبسنلا لا_معتسا نم-كلذ لع نادل هلآآلا

 اماو عاطقلا نع ىنغملا لكشلا ىف اذه تركذ دقو سؤالانام حرش ىف رصن ولا
 بقللا نا لدي اذهو ةفلؤملا ةبسنلاو عاطقلا لكشلا نع ىنغبام انهه ركذاف انا
 معا هللاو ةَرق نبا تباث نم هذخاوا رصن ولا ريمالا هعضو اًضيا

 رس # رسح
 0 لكن



 م7 هةيماكلا ةلاعملا 0-0 11-

 مامت بيج عا ىلا ىظعالا بيملا ىنعا رطقلا فصذ تر ةبستك ا مامت

 هاندراام كلذو با

 مامث بيج ةيسنف ماظعلا ىسقلا نم ةيوازلا تاق ثلثم لك ىناثلا عرفلا
 "00| ةيوازلا بيج ةييتك اهرتو ما بيج ىلا ةقاتلاريغ هلم ةيواز

 00 ةيواز هفو -تا-ثلثم دينو ةمئاقلا دي وازلا بيج ىلا ةماقلا ريغ

 ةيواز بيج ةبسنك - ب علض مامت بيج ىلا 1 ةيواز مامث بيج ةبسنف لوقن

 ةمئاقلا ّن ةيواز بيج ىلا
 اضيا ر.- ثلثم ىف نوكيف ةماتلا عابرالا نم ءرا و عاطق م هناهر

 | د07 لأ ر. بيج ةبسن نوكت ىغملا لكشلا مكح هيفو ةمئاق هيف , ةيواز

 000 رات ر. نوكلو همناقلا ه ةيواز ىلا ةيواز تبج ةبسلك -ر

 كلم ق نوك ا ةهيواز رثو ىه ىلا 2 مات ند ا هنوف ردق ىه

 ةيوازبيج ةبسنك -ت علض مامت بيج ىلا 1! ةيدا خبات نحقبلا لا

 عيج+ رودت نيعرفلا نيذه ىلعو هاندراام كلذو ةماقلا هك واذا بع لا

 ىنغملا لكشلا عورف ىلع ةينبملا لث اسما

 ىسقلا نم نئاكلا ةيوازلا متاقثلثم ىف ةمئاقلا ريغ هي واز لك مصن وأ ريم الا لاق

 ةيوازااردّقب ههيظعا نوكي ىذلا ليملانم اهرتو مامت ليم مامت ردن نوكي ماظعلا

 017 سوق مامن اهرتو نوكي سكعلابو ثتلثملا. كلذ نم .ةمئاقلاريغ ىرخالا

 كلذو هبظعا انفصو ىذلانم ليملاو رتولا اذهب ةرتوملاةيوازلاردق وه اهليممامت

 ٠.ء وهىناثلا عرفلا ىفهاندروا ىذلا عاطقلا نم - ب١ ثلثم نم ا ةيواز ردق نا

 - ةيواز ردقب همظعا نوكي ىذلا ليملا نم ر- سوق ليه رو و رو مامت ىه ىلا

 فوصوملا ليملانم - ب مامت ليم مامت هو نذاف - بن سوق مامت رح سوقو



 ىف 2 ب و « اباوز هيفو را 0 ف

 و 1- امرا هد و تح تيم راو تب تع 3 ١
 نكح ىلا + ن ماما تحج 4 هيد نا دك مامت 7 مظع ال

 هاندرااط كلاذو تا مام بيج ىلا مظعالا تبث © بلك

 امهم دحاو لكن زاحلاا رفعجوباو ىزيربتلا ل ضعفلا وبا هدروا دق -
 لكشلاديعذ ناب هريرقتو هنمناهربلا اذه نيبتي علاطملا# 0 اي

 لس لع دوغ ح- حا 0 نا : وازلا مق عالضالا ىذاوت سا

 تلم نوكيو 8 كلذ ىلع دوف اضيا هل: ئزاولل نر ناس نإ بف

 ىلع 2 دو نه. مج ركلاو ةمئاق هيف ل 3 ةيواز ناف ةيوازلا ١

 نسر عفر انلثم نوكيف عملا كلذ ىف نس و با ةرئاد ملم



 مث ةسفاطا ةلاّقملا يجو ١م

 ةرئاد عطسلاعطاق ه1 ةراد مس .نوكي - ةطقنوه ىذلا اهبطش ةراه - نط

 5 1 ىغلض مراوتل 32 1 قلتم هءاشت نيب كالذ ررفناذاو > بناط

 كالذ لأم نس من ىنلثم هءاشنو 2 3 ىلضو م نا ىعلضو

 فصن  ءر علض ةبسنك نما ثلثم نه نا علض ىلا ما علض ةبسن نوكتف

 م لا علض ىلا نا علض ةبسلو عار هيلا 0 ا عملض ىلا رطقلا

 رح ه5 ثلثم نم رطقلا فصذ ره. علض ىلا خ. علض ةبسن؟ لنا ثلثم

 "017 لآ ىلا مآ ةبسن ةبرططملا ةاواسمابف دحناو امه: واسنل ءرا عر مك و

 مواز ا علض بيج وه لاو اب علض بيجوه ماو س و ىلا 1

 ةب واز بيج ىعا كح و بيج س و وح ةبواز بيج ىنعا 2 بيج وه
 2# 5 5 ع 0 ا - 5 م, 2

 ىلا  ةيواز بيج ةبسنك ١- سوق بيج ىلا با سوق بيج ةبسنف ن
 هاندرا ام كلذو نت ةيواز بيج

 « اهقحاواو ىنغملا عورف ىف مالكلا

 دخلا مامت بيج ةَبْسنف ماظعلا ىسقلانم هي وازلا متاق ثلثم لك لوالا عرذلا

 علضلا مامت بيج ىلا ةماَقلا بيج ةبسنك اهرثو مامت بيج ىلا ةمماقلا ىعلض

 علض مامت بيج ةبسنف لوقن َن ةيواز ةمئاقلاو - ب١ ثلثملا نكيلف ثااثلا



 ا د ةساملا ةلاغملا رجم

 ةبسنك ١> سوق بيج ىلا با سوق بيج ةبسبن ةب رطضتملا ةاواسمملابف و
 هاندراام كلذو ب ةيواز بيج ىلا + ةيواز بيج

 ريداقم ةعبراو لوالا ثلثملاف ةبسانتم ىرخا ريداقم ةعبرا انلرخآ هجوبو

 نبي واسم ىلوالا ةعب رالانم ثلاثلا و ىناثلا ناكو ىناثلا ثلثملا ىف ةبسانتم ىرخا

 ىلوالا ةفيرالا نم ثلاثلا ف قالا ماس ةيناثلا ةعبرالا نم عبارلاو لوالل

 لوالا مطس نوكي نا هنم مزلي و ةيناثلا ةعبرالا ىف عبارلا ىف لوالا مطسل واسم

 ةيناثلا ةعب رالا نم ثلاثلا ىف ىناثلا مطسل اي واسم ىلوالا ةعب رالا ىف عبارلا ىف

 ةعب رالا نم ىتاثلا ىلا تا سوق بيج ىعا ىلوالا ةعبرالا نم لوألا ةبسنو

 بيج عا ةيناثلا ةعيرالا نم ثلاثلا ةبسسنك ب[ سوف بيحب ىاإ

 هاندراام كلذو ب ةيواز بيج ىنعا ىلوآلا ريداقملانم عبارلا ىلا - ةيواز

 «* رصن ىباريم الل رخا ناهر

 َن ةيواز حجرفنم ةروص ىفو اب وازلا داح ةروص ىف - با ثلثم ديعت

 كلذكو اعبر تحن 5س ىسوق نم ةدحاو لكريصت نا ىلا - ب حجرختو
 ئيواز اردق انمهو..ماظعلا نم ودك ءط ىموق مسرتو ط- ه>- اسوق

 تناك نا رودلا فصن نم ةجرفنملا ب ردق مامتو نيتداح اتاك نأ : ٠

 زك .نكيلو ب >  ىتيواز ىيج اههاببج نوكي نيريدقتلا لو ©

 ةطقن نم حرت و رهاظ كلذو نيتراد نيب كريشم لصف امهم دحاو لك

 هيلع ىئذلا كريِشملا لضفلا لغ نإ ةراد ملمس ىف اهدحا ةدعا ةشثلث 1

 مطسىف لا دومع ىناثلاو رو رطقل ايزاوم ةلاحمال نوكيو ما وهو رد

 رطل ايزاوم نوكيو رد هيلع ىذلا كرتتشملا لصفلا لع 18
 نان وكم ل د لمصت و 2 ط 10 ملطس ىف نا دومع ثلاثلاو ل٠

 ىلع خ..دومع ٠ نم جرح و ةمدقملا ىف نيب اك كريشملا لصفلا ىلع ندوت
 ةراودنوكلو د ةراد ا نوكيو را قيل :ىذلا كرشلا )ل



 مد ةسماجلا ةلاثملا 0 1 ٠

 011 لساولا ةيسنك ا - سوق تنبح ىلا 1+ نساوق تبيح ةبدت نوكت

 كللدو ١ ةيواز بيج نعا 2. سوق تيح ىلا ةئاقلا بيجو رطقلا فصن

 ا( 1١ ١ سوق ركح اهمكح ناكر خآآ اسوق ١- سوق لدب ناكاذاو هاندرا ام

 آ ةيواز بيج ىلا هلك بيملا ةبسنك اهلويم بويج ىلا ىسقلا بويج ةبسن
 لكشلا اذه ىلع ناهربلا ىف مالكلا مامت انههز

 ردص قف ةأنرك دام ىوعدلاف 5 وازلاا حرفتملاو اباوزلاا داطأ تاثلثملا ق اماو

 اياوزلا بويج ةبسنك ضعب ىلا اهضعب عالضالا بويج ةبسن نا وهو لصفلا

 ريغ ماظعلا ىسقلا نم - ن١ ثلثم نكيلف ضعب ىلا اهضءب عالضالا كلت, ةرتوملا

 بيج ةبدنك ١- علض بيج ىلا نا علض بيج ةبسنف لوقا ةيوازلا محا

 ١- علضب ةرثوملا نى ةيواز بيج ىلا تا علضب ةرتوملا - ةيواز

 "اد نكتلو ا ةطعش و 0 ةراد بطش رك ةعظع هه اسوق مسر هناهرب

 لخاد م ةطقن تعقونيتداح - و ب ايواز تناكناف متاوق ىلع ى ىلع - ب
 1 ١
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 ةج رفنملا هب وازؤاا ص ا لكلا حراخ تعقو ة> رفنم ام6! دحا تناك نأو تل

 ثادحن ن.ريدقتلا لعو ةجرفنم تن ةيواز نيتروصلا نيتاه ىدحا ىف نكتلو

 00 ةسنوك لود |ثلثملاوف ء-١ ىناثلاو دنا اههدحا دي وازا|اماقناثلثم

 ى ةيواز ىعا ةمئاقلا ةيوازلا ا ةيدلك ما سوق بيج ىلا با سوق

 00000 سلا 41 سوق سح ةبش قاثلا ثلثا قو ث ذياواز بح" ىلا

 001 شا هماشلا ةبؤازلاب بيج ىلا 2 ةناولز تبيح ةهيسنك تا

 انت اي عا ند ند رح تلا مو ا ا يو

500 

00000--- 

 ١ أه زرنا 5

570 



 ١ 14 0 ةساخمللا ةلاعملا جو

 اهي يرجلا ف مقلا بويج بسن ىنعا نح سوق بيج ىلا ح١ سوق
 بابلا اذه ىف لضاالا ءالؤه 9 هاندراام كلذو دي واتم

 5 سوق مسرو 0 اد ر معو ةمئاق 2 هب واز هيفو ثلثملا ديعت

 بيج ةبسن بيكرللابف ر دنع ايشنلب نأ ىلا هن و
 ىلا بر سوق بيج ةبسن نم ةفلؤم ..سوق بيج 0 ورا سوق

 نالو .ا سوق بيج ىلا ا- سوق بيج ةبسن نمو - بن سوق بيج
 2 يكد اوع
 ةيفايلا ةعبرالا ىف نوكت نع د قد وار نول نامعير بر 5و

 ءا سوق بيج ةبسذك بد سوق بيج ىلا حا سوق بيج ةبسن

 هاندراام كلذو 1 ةيواز بيج ه.. سوق بيج ىلا ةمئاقلا ةيوازلا بيج ىتعا

 بيكزلاب رب سوق بيج ىلا ب سوق بيج ةبسن رخآ هجؤيو

 سوق بيج ةبسل نهو ها سوف بيج ىلا !ا>- سوف بيج ةبسن نم ةفلؤم
 اهبويجو عابرا ىر ٠١ بر ةتسلا ريداقملا هذه ىنففف رو سوق بيج ىلا ٠

 هيي ننف 0 ١/ هلعج 8 هانلعج اذاو راطقا فاصنا 00

 ا- سوق بيج وه ىلوالا .ا١ سوق بيج ىلا ا- سوق بيج ةبسن ردقو
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 سوق بيج وه ةيناثلا رو سوق بيج ىلا ,. سوق بيج ةبسن ردقو هئيعإ
 تبيح لصح ى, سوق تيج ىف ا سوف ببحح تربط اذا نداو 07

 سفن. وه لصاملا ناك دحاولا ف نريضاذا بد سوف بيجو ك2 .4

 كلذلو دحاولاىف ب سوق بيك :. سوق بيجىف 1- سوق بيل ند



 4 ةيساخلا ةلاقملا قي 000

 7 ل اهيلع نيسوق ءا ةرئاد بطق ىلع مسرو نيتماق ن نت اتواز

 0 ' اوي نانوكف ح ةطقن رخئألاو - ةطقن رف اههدخا نب رادم.نم كح ع

 7 مر نا رهاظو .ر رطق فصن ىلع طح مح ىدومم حرخلو ءا عبر

 7" م نوكل كلذو حا سوق بيج ىواسإ طر او 21 سوق بيج ىواسب

 7 جرخلو حأ سوق مامت ح. سوق بيج طحا و 1 مامت ه- سوق بيج
 00 دلل م 2 عويع :ءوعلا د 0
 7 6: رطف فرجا ىلع نساط عج م ىدو#ع نادوم أ يعقوم ٌّط م ىّئطعي نم

 نيذه مطس عطقب وهف مايك لخ 2١ ةراد مطس عطقت 6 را مس ْنالو

 ١, ةراد مطس ىف هنوكل م دومعو عيا بطش مذا متاوق ىلع نيرادملا
 "ل ةراد ملمس ىلع ادومم نوكيف ءر هيلع ىذلا كربلا لصفلا ىلع امئاق

 ا انه نوك را اذه ىلع امثاق رادملا نوكو رادملا طيح ارام هنوكلو

 نيب ةرئاد نيب كزيشملا لصفلاوهو مل طخ حرخحو ل رادم ملمس ىف هليعب

 عوقوو ل> رادم ملمس و ١و ةراد ملمس ىذاوتو لح رادعو ءو ةراد 2
 مل رو ام«هلع ناذللا ناكرشملا نالضفلا نوكي امهتلع .ر ةرئاد سطس

 م عل ايزاومو ايواسم لو سوق بيج نوكيف امهتلع دوع مع و نييزاوتم
 000 د لو لوشن © كم , بيل وانم لس نا ناببلا اذه لثم نينو

 بيل ايواسم مع نوكيف هح و ءكح كلذكو ركالا باتك ىف نيت الل
 0 سلك عام 21 8 ددمل تناك الو 3 بيل أب وام ا و هاو

 بيج ةبسنك تا سوق بيج ىلا ح١ سوق بيج ةبسن نوكت سا ىلا



 /١١ 1-5 ةتساملا ةلاقملا 0-0

 « ىزخا قب رط##

 وهلب ًادج ناهربلا اذه نم بي رق ىدنحلا دو وا هدروا ىذلا ناهربلاو ٠

 نوكيف ,. ةراد مطس ىلع دوم را نانيمنو بر .ءد ءد ار اهيلع راطقا

 0 رعت ح١ دوع حرخحتو رو ره. راطقا فاصنا ىلع ادوبي

 00 ع ساو لضصتو ءاعأ ةرءاد مس ىلع 0 نست 0

 نح دومم زاوم هنا نينو ل. دومع حرخن و ايوازلا مان عالضالا ايزاوتم

 لع 21 ةرلد ملمس ىف ط- دوع حجرختو ناهباشتم .نح رز قلتم نأو

 ط د اياوز نوتتود 2 ايزاوم نوكيو را هيلع ىذلا كريشملا لصفلا
 ع ظس نوكف ةئاق اضبا رح ةيواز نوكت ر. ىلع ادعم خل تل 0

 تيب لح ىنعا حار كنتو اب وازلا متاق عصا يزاول ا لف جاد

 رطعلا فضال ار هيبتسك بد ىفرق سستسا سوا ا نح ىلا س١

 هش 21 سوق ىلع تضرف ناو ا هب ووأز بيج لف نأ ةعاقلا بيج لب

 لويملا بويج ىلا ىسلا بويج بسن نذاف مكملا اذه اهمخح ناك ىرخا
 هاندراام ثالذو ذب واستد

 « ناحبر ىنالرخا ناهرب
 حم ةطقن 2 س وق ىلع عنو ا دم جانا ذا < ديعذ

 نوكشذ ملاوق ىلع د ةعطاق ماظعلا ن مه نح منير و ََ عصضوم ريغ يف



 4 هةيساخلا ةلاعملا قو 11

 02001 ىراذ نيب كلرشلا لضفلا وه:ىذلا رو رطق فصن لع حب دوع

 سد دوم 2 نمو :. ةرباد مطس ىلع ادومم نوكيف متاوق ىلع نيتعطاقتملا
 7 نجح دوعع نمو تابع قراد نيب كريشملا لصفلا وه ىذلا رس ىلع
 70 سدح ىدوعع نوكلف رو وه ىذلا كريشملا لصفلا ىلع 5. ةرئاد مطس ىف

 )0 الر اشملا اههلصف ىلع متاوقىلع يبا ةرئاد مطس انعطق نيترتادريطس ىف ن ح

 ىلع نيدومم ةدحاو ةرئاد مطس ىف رز س- نوكل لوقن رخآ هجوبو

 ناب زاوتم دط سدح نذاف دط نع كلذكو نييزاوتم نانوكي كرشم لصف
 -ح نوكلو نيتماق نسح سنح اتواز نوكت ةلاحم الو سن لصنو

 0000 02 ةيواز نوكك اهسطم بت او 2 مراد ملمس ىلء ادومم

 00 ل1 دوعاو نع حر عالضالا ىزاوتم 0 3 نوكف هما

 اق نوكف داش روع. رذ. المو ني زاوتم نَا لل نوف

 ةيواز ردق ىه ىتلا ؛, سوق بيج هن و رح ىلا حن ةبسنك ر٠. ىلا هل

 )"0 دج ىواسي ض2 ىواسلا عنو ةئاثلا ةيوارلا بيح رء وأ

 000 لق فس لع دوج جل نال بس يوان رو
 000 ا راق تأ ةيواز بيج لا 1 ةيواز ببحأ ةسنا ناو عيرلا نم
 هاندراام كلذو ١- علض ىلا ب علض



 0-0 0 7 7777-- ا ا رخاس7»

 ا 1-0 ةساملاا ةلاقملا ل

 ايزاو» -ح نوكي متاوق ىلع وس ةرئاد ىلع ناتمثاق بح :ح قرلاذ
 ىنعا هيلع 1 ىتطقن نم ناحراسملا نادومعلا نوكيو ف ةرئاد مطسسل

 ىرتو جحرختو نييواستم -ح ام«فرطب نيذللا نيب واستم نيسوفق ىبج

 عطس ىف ءر رطق فصذو ح٠. رثو نوكلو اد ءر ىرطق ىو. ا
 د. ريو هلثل قالتلو نافل امهف عب رلا نم مظعا ى..سيلو 82: َةَراَد

 لصفلا ىلع تس ط نوكيو تح ىلع .- مطس ىف نيثاكلا ار رطق فصنو
 ايخو كبل لضنو نى 0 يو م, كل لس نيالا

 0 كح لع نوكي و تح هس لع ٠ هكا ىف نثاكلا تتاط 2

 53 اجو كحرم لصنو دن م0 0 31 و > حم ثلث ملا كرشملا

 حاط نا, هو نا زاوف امهف نايق الشب ال دحا و مس ىف نشاكلا كك

 طا يبست نكن: ىرخلا عاطقلا تامدقم ىف انماجو كح لا كش ا

 ةيسئو لل ةيواسملا حو صوف بيحب لأ ١ سوق بيج ةبسنك 2100١ ىلا

 تيح ةبسزف ١ سوق ثمتح ىلا 1١ سوق نيس هيسلل 0 4 ىلا 2

 سوق نبت ىلا 11 سوق بيج ةيسلك - نب سوو بيج ىلا عو سوق

 نيعبر ءا ىا ناك ناو امسق بويج ةبسنك لويملا بويج ةبسل ىنعا ا

 ةماقلا بيج ىلا ةي واز بيج ةبسنك اهسوق بيج ىلإ ليم لك بيج ةبسن نوت ٠
 هاند راام كالدو

 يب رخا ناهرب وب
 ىفاشيا نزاملا رفعجوباو ىطسجملا حرش ىف ىزيربتلا لضفلاوبا هلمعتسا

 ءاالوه هماقا نالبق ةيقتسملا ةركلا ىف علاطملاو دي ٌوزما لويملا ليم ةيؤزج بلاطم
 -باآ ثلثم نكيلف اذكه هادروا ام ىلع هريرقتو عاطقلا لكشلا ماقم ء الضفلا

 مني نا ىلا 0 ىملض حا رح و ةعاق هن وار هشفو ماظعلا ىسعلا نم

 3 و هح رخو .2 سوق بطق ىلع مسرتو .و ىطقلاا

 ر وهو 2 مح رخو دا ةرباذ بطق رب نوكيف ري دنع ايقالش نأ ىلا

 ات وازنوكت نيعير ب اط وط نوكلو ربا مو تاررط ١ اهيلع راطقا فاصعنا

 ةطقن نه حرخحو ا ةرئاد ملطس ىلء ادومع رط و نيثممات تريط 3 |



 م4 ةساملا ةلاقملا 0-0 ١14

 ظ .طس نيد 5 خشم اصف [|يهنم دحاو لك نو مكاو ىلع هيلع نيتماق نيرادملا

 0 ب ةكلرربشم لصف ط٠ ىقغا نيتيظعلا امهيثراد ىعطس نيبو ام#!رادم

 0000 ةراذو ند رادم ني كرشم لصف كو و» ةرادو .٠

 >1 وهوا يثتسع رزم ء طخ نوكي ما. ةراد ىحطسقف 7 2 2 طقن

 رطق فصن وهو مقتسملا رد طخ ىلع عقت رك نس طقن كلذكو : ليلا رطق

 زيظعلا نم سوقلاو رادملا نه سوقلا بيج نيدوهءلا نم دحاو لكن وكيف ةركلا

 ن- سوق 0 كحد و وه سوق مو م6 سوق بيج طم ىئعا

 '0000| راودلا نم ةهباشتملا ىسقلا تويج بسلا نوكلو فد سوقا بيجو

 0000000 لآ ١ سوف ليخ 2 ٠ ةبيث نوكت ةيولستم اهراطقا فاضت. لا
 00 هرطق ففصت حد ىلا ند

 تود سوف بيج تداو ٠١ سوق 00 لو و ؛؟ه سوق بيج طو

 سوق بتدج تصد هنت رادملا رطق

 ةبسنك ١٠١ سوق بيجىلا ,. سوق بيج ةبسذ نوكت ا- سوق بيج حد و
 بيج ىلا ليم لك بيج ةبسن ىنعا 1 سوق بيج ىلا ب- سوق بيج
 ىلا ا ةيواز م ةبسلكو هسوق بيج ىلا رخآ ليم بيج ةيساكا هسوق

 هاندراام كللذو نيعبر .ا م١ اناك اذا ثلذو رطقلا فصن ىنعا ةمئاقلا بيج

 3 ىناجزوبلاء افولا ى ال وهو رخا ناهرب

 70 ةيوازو ةنوابط ايه“ أ ذي واز نا لع و عا كسا قلخ دعت ا

 ىمظعلا ى. سوق نم لصفنو 1 دنع قابطنالاىلعوا لاصتالا ىلع اما ناتماق

 6ع
 ر

 عطس نوكلو 0 ىلع 8 مدنرب و ىرغصلا ل هب واسم او

 تارا سس 0 تام يت كسل ب ا لا يلا
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  5-4م١

 نيعبر ا .ا وصلا دخول 3 ناورماك ن

2 

 ةمئالا ب وازا بيج ىلا ةيواز بيج 5 '

0 
 يمي رصن ىلإ يسال ايا رخل كح
 اًموازو ةكرشم ا ةيواز لمجت و ماظعلا ى قل نم 1

 م. سوق.ا سوقدعبو ن- سوق ١> سوق دعب أ 1

 و1١١ ىتيظع نب امه وكلو دحاو بطق ىلع اهنوكت نينار ْ

 موقيو سويسوذؤاثل ركالا باتك ىف نييناك نيتهباشت» نانوكت

 ىلع نيرادلا كرم نوكيو مارق ىلع اهي ةرقا مالا

 نكاح

 ىلع ادوعع حا

 م ٠١ ىطقن نم حرت اضإاو نامت 1ع حد اًسواز نوكت ر 1
 . 5 ىّتطقن ند حر و رادملا رك ل ناف مو رادمل لوم لو 5

 ةرادو نيرادملا نيب كريشملا لصفلا ىلع امهر ادم ىعطس ىف تحد

 ىسطس .نوكل يراد مس ىلع دوت كاوا اذ حن لم اطخ اطخ

١ 

 ٍِج



 0 ب ةرااد جل طخ والو هنا ل قيم نيد 1

 نم جرن اضياو ان 0 ملمس ىلع ادوع تحد نوكي متاوق ىلع هت

 صاك > و 16 ىلع وك نوكيو رع لع وتوت 00 راد مطسيف ,

 2001 الّريشملا لصفلا را لع ا ةراد ملس ىف اضيا - ةظقن نم جرت و

 0 كواذ نوكتو حت - ثلثم ثدحف .ب ةرباد مطس ىف حم لصنو حد

 ا نأ لغ [ ةراد ماسىف 5 ةطقن نم اضيا جرت و ةماق هنه كح

 ” 00 كتم ىف ةماق هنم ز. ةيواز نوكقو لط. ثلثم ثدحف لزب لصنو

 00 له نادوع ء- ةراد ىف ةدحاو ةراد د مطس ىف ل حد اعلض ل٠

 ' امنأو ةروك ذملا ةمدملا مكحف لاط نال امو او .ارضرف حل اما

 1 0 ةرئاد مس ف او 0 ىلع نادوع ل٠ كَ 0 اعا_ض

 لظ٠. معك د اثلثك نينا 11 . ظ وارد ا 7 3 اّمواز

  ةبسنك ا- سوق بيج ح> ىلا ب- سوق بيج تح ةبسنو ناهباشتم
 1 | لج ناو هاندراام كلذو 1١ سوق بيج ل٠ ىلا 51 0

 ظ اذكه لكشلاريصي نيقباطتم نيثلثملا



 38 م26 ةساملا 6 ض هد

 تحل 599 مول بيحب ةرلأل ١

 بيج ىلا ليم لك بيج ةبسنف ضعبىلا اهضعب اهيسق بويج ة

 ىلع ب١ ثلثم قبطنب مل ناو هسوق بيج ىلا رخآآ ليم بيج

 #8 رص ىلا ريمثالل رخآا هير

 نيثلثملا لعج هنا وهو رْخخآ قيرط بولطملا اذه ىلع. ناهربلا 0

او ةهجح ى ناتماقلا نورك هدو ىلع رخآ الا ىلع امهدحا
 ةدح

 و1 هل له 224 لإ اي لمحل + لياقتلا ىلع ن ناش

 ةيسشف لوقا نيتمتاق م نا اتواز نكتلو 5 :ت سوق نب 0



 “1-0 ةسماخلا ةلاقملا - 11

 17 .مسرأو 518 ىٌيطقن دنع نامبرلا ملي نذل تك ىموق حركت هناهر

 فاصنا هنم حرخت ة ةركلا رك يعبر ن كيلو [ ةيواز رادقم وهف ماظعلا نم هو

 اعبر 1 هول 1١ لغ ًادوغ 8 هر نزلو 8 لف ل سو ١3 ىه راطفا

 0١ ىلع حاد دوع 1 ةطقن نم حرحتو ها ىا قر 1د) ركع لصف 1

 )| دوم 8 00 هك ا سوق فيج وهو 1 ةراد 2 د

 0 ١ ىدوع ء 6 2 نو اوني نالو كي رآ ىلع 00 هي 3
 7 امهدحا نيذلا رس رو ىرطق فصت ىلع بح ى. ىتراد ملس ىف تح أ

 ' امو وكل عا ؟ا ةرياد مطس ىلع ندومع نانوكيف ا ءآ ك ردت كك ارشم لصف

 د ا رهاظو سدئلقال لوصالا تاتتكتىف نين 500 ءا ملمس ىلع نيتعاق 17

 ' اك دوعوأ و تا ولا ءء سول يحبط طه. دوع نا
 ّ نأآك حكم طخ 0 6 ىدومم ىعقوم نيب انلص و اذاو ب- سوق بيج

 000 لا لكس ىلظ قا نوكف دسدقلا كض را لع ًادوع
 7 ايوازف ىهامل نييزاوته ح> رهودحاو معمس ىلع نيدومم امه وكل نييزاوتم

 0 حدك + رطه اًسوازولوصالا باتك ىف نيبال نيت واستم حد كح رهط

 00 | راو رط - كم وانلقءاشن ناو نيءاشتم ناثلثملا نوكي كلذلو ناتماك
 '0 وكف هريظنل لك اههءالضا ىزاوتل ناهباشتم ع كح رط. اثلثخ ةمدقملا مك

 00 ثا وأز بج وطوا رطقلا فصت 0 ىلا: نأ سوق تبيح مد ةبسن

 0 ا فلا ءانيج 2. ىلآ نا شوق تيح ك2 ديسك ةمئاقلا
 ] ١ 55 ىلإ ةعاقلا بيع جنا سوق تيح ىلا كسوف بيج لادالاب: و أ
 0 ْ حرج يلام قرا اسوق انضرف ناانا هنم رهاظو هاند راام كاذو 1 ةعفادز

 '0 15 مكاوق لغ ءا ةراد لع موش بيلا ل ةطقتك < ريغ ىرخا ةطقن نم



 آرتواردس نوكل وبر 5 0-00 ةيوازكلذكوناتماق ر ء> 8 و ا

 ءرههح ىعبرل ةرانور 5 2 > يعبرل ازا ايواسم دعب رم نو ظ

 دا حو تو بو ا لصفتو لكشلاديعن ناحيرلا ىبال هيلع 3

 0 اعلض 3 0 ل م ىف نوكيف مح 6 5

 5 ا راب 2  نانعأف ايار 21 .

 ل را 6 وو نينو 5-

 جد ةيوازا هب واسم: رو وهي وازا كش هو علضو حو رو اه
 بولطملا نايدب لغتشنلو هاندزااه كلذو ن

 ةبسنك أ ةيئاذ رو تا تع بيج ىلا قا رو 7 1 ملا



 0 ةساخللا ةلاعملا م ا

 < ,رئماخلا لصفلا »
 د هعاوناو هعورف حرشو ىنغملا لكشلاىف

 ىلا عطاقتنم ةثداملا تاثلثلا عالضا بويج بسننا هب واعد لّصا

 ناب ةداعلا ترج دقو اهب ةرتوملا اياوزلا بويج بسنك ةركلا ملطسيف ماظعلا

 اهيلع ناهربلا ةماقاىف اوبهذ دقو ةيوازلا متاَتلا ثلشمىف الوا ىوعدلا هذه

 تانيه مع ديلاقم هام هلباتكىف ىنوريبلا ناحيرلاونا ذاتسالا اهعجب بهاذم

 ترخاف توافت قبرطلا كلت ضعبىف دجو.و هريغو ةركلا طيسشبىف ثدحام

 00 ِ زاحبالا ط رش ةداقر 3 اعماح باتكلا اذه نول ةنا يه 3 ناكام اهم

 ناح رلا ىبأ نظ ىلع نلاغلا ناف قارع ن لع رسل ارم لا قرطب تادعأو

 دحاو لك ناك ناو عضاوملا عيجب ىف نوناقلا اذه لامعتساب رفظلا ىلا قباسلاهلا
 ىدنجلا رضملا نيدماحدومم ىباوىاحزوبلا دمت نيدم ء اذولا ىبا نيلضافلا نم
 تسيل .ةمدقم هتك ضعبىف هناي ىلع مدقرصنو ا ريمالاو هيفاضيا قبسلا ايعدا
 هذه ىهو ةديفم تناك ناو لكشلا اذهىف ةيرورضب

 7 ةمدعم ِط

 اهنمجبرخا وامهدح ا ىلع ةطقن تضرف ومتاود ريغ ىلعناب وتسمناسيطس مطاقتاذا .
 نيب كّرشملا لصففلا ىلع ملع طسلا كاإذفىف م طسلا لع اههدحا نادوع
 : ىلع ادوع اضدا ظطأ كلذ ناك ميقتسم طخ ندا | يقوم نيب لصاوونيعطسلا

 نكتلو امهنيب كّرشملا لصفلا وهو تا ىلع ناعطسلا عطاقتيلف ُكريشملا لصفلا
 يلا ملعسلا ىلع و> دوع اهنم جرخلو 2 امهدحا ىف ةضورفملا ةطقنلا

 ت١ ىلع دوم هنا لوقاف هو لصوتلو كّرشملا لضفلا ىلع ه> دومعو

 7 0 لت و تقفنا ك5 رة ىلا ضرغب هناهرب

 "م ر  نمدحاو لكو م هيف ىذلا مطسلا ىلع ادوع ٍء نوكذف



 ١١ ظ -- ةسامخلا ةلاقملا 1-0

 نوكيف عالضالا رابتعاب اما كلذو ةداح هاياوز ٌثكأو عبرلا نم رغصا هعالضا 1

 واسم وا ىظعا وأ رغصا اما ثلاثلاو عبرلا نه رغصا هنم ناعلض انئلثم

 ةثلاثلاو ناتداح هنم ناتواز الثم نوكيف اياوزلا رابتعاب اماو ةثلث هذهو علرلل

 ةثلثلا مزاتسسن .ىلوالا ةثلثلاو ةثلثاضرا هذهو ةجرفنم اماو َدماَف اهآو ةداح اها

 ثلاثلاو عبرلا نم رغصا هنم ناعلض نوكي ىذلا ثلثملا ناذ سكع ريغ نه ةريخآلا
 ايهيف نوكي ,ظعا ثلاثلاو رغصا هنم ناعلض نوكي ىذلاو عبرال ايواسم

 نوكي عب رلا نم رغصا اهنم علض لكن وكي ىذلاو ةجرفنتمو ناتداح ةرورضلاب 1 ٠

 ةجرفنم وا ةمئاقوا ةدا نوكت ناءزوخ هلالو لآ 00

 نوكح دعا8و نانداخ هق نوم وا كادالا هااوز نوكت ىذلا ثلثا |

 نكم ةجرفتمو تاداح هيف نوكي ىذلاو عبرلا نم رغصا هنه علض لك ةرورضلاب

 امههريغ نيهجو ىلع نوكب نا نكميو ىلوالا ةثلثلا دحا عالضالا بسحب نوكي نا
 اير هعلض نوكي ناو هنم رغصا قابلا و عبرلا نم مظعا هنم ناَعلَض نوي نانا

 اياوزلا داح ثلثم ىف مالكلا انافك كلذك ناكاذاو ,ظعا علضو رغصا علضو
 اهادعام ىلا هج ملو ةيوازلا جرفنم ثلثمو ةيوازلا متاق ثلثمو

 اذاو هاباوز وهعالضاىهءايشا ةتس ثلثم لك ىفناتلعدق لوقن كلذمدقتذاو

 ىف فورعملا قب رطلاب ةيقابلا تفرع تناك ةثلث َىأةتسلا هذه نم هيلث ْ ٠١00

 ةثلثلا ىدحا مالا اياوزلا نوكت اياوزلا مئاَقلا ثلثملا و ةيسانتملا ةعيرالار داتا ٠
 نيب رخالا نيتلئسملا ىف اما اهريغ نيئيش ةفرعم ىلا الا اهنم.حباتحنال كلذلو ةمولعملا

 نرخاتللاو بسانتلا هوجو نين نا انيلع سجون ًالهءايشاةشلت مفر ا

 ةفرعم ىف موشي هناف عاطقلا نع ىنغملا لكشلاب امثدحا فرعي نايلكن انوناق كلذ ىف

 هوجو نعو اهي واءد فالتخا نع ىنغي و عاطقلا لكشلا ماقم ةلوهجلا ىسقلا عيج

 موقي بلاطملا ,ظعم ىف اضياوهو ىلظلا لكشلاب فرعي ىناثلاو اهيف ةفلؤملا ةبسنلا

 لهسا عضاوملا. ضعب ىف هب لمعلا نوكيو هنع ىنغملا ىنغب اع ىنغيو عاطقلامامه ٠١
 نيعجار ادجو نياكشلا نذه ما قةحاذاو دْضلاب اهضعب ىو ىغملاب لمتلا ندا

 لعلا اذه لضافا هررق ام ىلع امهدروا اناو نيعقاولا ليصفتلاو بيكرتلا ىلا
 لااعت هيا ءاش نأ

 م
1 



 1-2 كيف ةلاعملا 0 57

 2 ةهيطقف نيتماق نيب نك“ نا هيطق .تولطملا علضلا نأ الاجل تاطقالا ماو

 : | عشا ناك معاق هب دح دحا ىلع ناك ناو هل ةرثوملا ةيوازلا ةطقن ىلع

 | دا 5 ناك نأ 2 وأ 0 00 6 ناكنا راخاد ةماعلا رح الا

 0 ْ احراخ تقلا ناك هرغو ةداع

 تل هيه سس

 4 عبا رلا لصفلا 0

 2 * تاثلثلا هذه 08 تالوهجلا ىلا تامولعملا نم لصوتلا ةيفيك ىلا ةراشالا ىف

 " عطاقتنم# ركلا حس ىفةثداحلا يناثلا تاثلثلا ن م ثلثمب علا نا ماهف َنيِئدق
 0 عاونا نااضيا نيو ةيقايلا ةعبسلا د 5 مزاتسس ماظع ك1

 5 ١ طقف ةسوح تاعطاقفتلا

 ١ متاوق اياوزلا نوكت نا وهو تاعطاقتلا نم لوالا عونلا اما نالا لوقنف

 7 هيف روصت الف ةلوهجم اياوزلاو عالضالا نم “ىنث هيف نوكي الف اءابرا عالضالاو
 1 لوهجم ىلا مولعم نه لصوت

 2 لك نركب اكلم 0 هنم ثدح 1 وهو م ما ّْ

 آ0000 ددحاوو نات ناتوازورطعا دحاوو نينير ناعلض محاو لل نوك
 قبب و ةمولعم ناتمماق امث ناتوازو ناعنر ايه ناعلرص ايم كلنم لع ىف ّن وكف

 "7 كلذ ناك ناذ مولعم وهامب قلعت اهل نوكيال دحاو *ىث امهرادقم ةياوزو علض

 " اهيف وه امبريصي نا نكمي مل الوهم ناكناو لوهجم اهيف قبب مل امولعم ”ىثثلا
 ْ ٍْ لوهجم ىلا مولعم نم لصوت اضيا عونلا اذه ىف عّمب الف امولعم مولعم

 7" لك ّنمدحاو ثلثم لاح اهيف فرع اذا ىتلا ىهف ةيقابلا ةثلثلا عاونالا اماو

 : 5 كا نوكأ تلم ىف عون لك نم الوا ماكتنلو تاثلثمللا ناب لاح هب فرع عون
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 مد# ةساملا ةلاقملا جم 0

 '00 0٠ دح ا لعدعالضا تناكن ايداحنانيقايلا ودجر قتمااب وز ىدحا ثلثم لك
 "7 عبر ثلاثلاو رغصا ناعلضوا َّس عب رلا نم رغصا اهنم دحاو لكاما أ

 0 رغصا ثلاثلاو مظعا ناعلض وا 7 مظعا ثلاثلاو رغصا ناعلضوا 7

 7”  ةلاحم ةيثابلا هجوالاو رغصا علضو هنم ,ظعا علضو عبر علضوا 3

 )"0 ل[ فابلاو ةجرفنم ا[ ةيواز -با ثلثمىف نكيلف اعراخ باطقالا عقتو

 000 ره 2-ب تلثمو نوكيف م دنع ايقتليزا ىلا ١- س١ جرو ناتداح
 7 ناك سنج ىانم ثلاثلاو عب رلانم مظعا ناعلض هيف نوكيف ثلثلا اياوزلا

 "  لوآلا هجولاىلع - تا ةبسن تناكعب رلانم رغصا -ب ناكناو زاج

 ناك عب رلا نم مظعا - سب ناكناو ىتاثلا هجولاىلع ناكاعبر -- ناكناو

 ثلثم ناك عب رلا نم رغصا م> 5 ب ىعلضد>ا ناك ناو ثلاثلا هجولاىلع

 هجولا ىلع ناكاعبر ى- ىب ىعلض دحا ناكناو عبارلا هجولا ىلع -ت©ا

 0 ماما

 ناعبر ناعلض وا َس امابرا عالضالا ن وكت ناد .( لاما هسرالا اأو

 رث !نوك ئضتق كلذ ناذ مظعا ثلاثلاو ناعبر ناعلش وأ ٠ ركفاأ ثلاثلا او

 ”  مظعا ناعلض وا « عبرلا نم ىظعا عالضالا نوكت وا , مئاوق اهلكوا اياوزلا
 "”" نو رهاظباطقالا لاحو ةجرفنم اياوزلا نوك ىضتَش كلذ ناذ اعبر ثلاثلاو

 01| القاب اهضعب لاوخإ فرعت يد قودجأ (ق ماككنالا هذه اصضو
 ش اذه وهو رخالا



 ١ م66 ةساخللا ةلاقما 2و

 رغصا >ب ىنعا هرثاو نوكي عب رلانم رغصا هيعلضو ةداح أ ةيواز نوكلو ١ ١

 ةرهاظ باطقالالاحو عب رلانمرغصاعالضالان وكتف عب رلا نه

 ةداملا رثوو عب رلا نم ,ظعا نيتجرفنملا رون اكن اتجرفنموةداح هيف عقن ثلثم لك ح
 ثلثم ىف نكيلف نيج راخ ناعشب نارخالا نابطقلا و الخا د عقب ةداملا رتو بطق و هنمرغصا

 نا ىلا ١- ت١ ىعلض حرخم و نيتجرفنم ناتيقابلاو ةداح آ ةياواز -ت1
 عب رلانم رغصا اهعالضاو اياوزلا ةداح - ؟5ت ثلثم نوكيف ى دنع ايقتلي
 رغصا ب علضو عبرلانم مظعا ١- سا اعلض نوكي -اآ ثلثم ىنف

 ةرهاظ باطقالا لاحو

 عبرلانم مظعا هنم ناعاض ناك تاجرفنم ثلثلا هاياوز. ثلثم لك رب

 تاطقألاو .رغصا نؤكي.ناو اه: واين نوكناو مظعا نوكينا زوحي ثلاثلاو

 عب رلانم رغصا اعيج هعالضا تناكولف ت٠ ثلثملا نكيلو هلخاد عقت

 مظعا علض واعب رعلضو رغصا علض وا ناكس نجى انم ثلاثلاو رغصا هنهناعلض و

 لاحو اجراخ ناك فيك ثلاثلاو عب رلانم ,ظعا ناعلض هيف نوكينا قبف لاحم

 ةرهاظ باطقالا



 1 ةسماخلا ةاعملا نا | .

 00 هدم 2>ب ثلثمف د .+ دنع اهلي نا نا 2 حرب و

 - سا ثلهمىف نوكيف عبرا نم رغصا اهعالضا نوكت و ناثداحو َّن ةيواز
 مات ين ةيواز نوكتو رغصا - ب علضو ا مظعا -١با اعلض

 )0 وكلو احراخن حان ىلع با بطق نوكي عبرلنم رغصا -ن و

 زاجل 7 وأز نوكلو الخ اذ تا ىلع بت بكف نو حدو مظعا

 ام راخ د١ تلق نوك

 هباطقاو عب رلانم رغصا هعالضاف ةداح اهلك هاياوز ن ا تلك ل

 ناسوق - َن ىتطقننم حرخلو نا ثلثملا نكيلف ثلثلانع اجراخ عقت
 00000 وكف 2 نط وهف و دنع ناقالتخ نا لع ناتعات

 ا ناكاعير 1 قرير اك ولف 2 ةراد و لك رع نئطع مسرو

 اسالط هدايا ب آت ايض عدقاتكو دمعاَم 2 ةيواز تناكو 2

5 
 70 0 02020 ز 0 0ز 02 ز 2 ةزة ا

 مظعا م علض واعب ر تو و | مب ثلثم ىفناك عبرلا نممظعا 1 ناكناو

 هكا ع1 ةيواآزو هج رفنم 0 00-0 1 مو

 و نذاؤ ةفلح | اذه ها | تن ضع 0 دقانكو هج رفتم 6 7111 اب نول 39

 مهب رلأ نم رغصا اًضا 3 علض نا نيش هلدع و عب رلا نم رغصا لا انس علض



 اما م ةسماخلا ةلاقملا جو

 عبرلا نم رغصا هنم علض نوكي نانداحو ةمماق هيف نوكي تلثم لك

 ةيواز نكتلف رخالا علضلا ىلع هماقلا علض لكبطق ثلثملا جراخ اذ باطقالاو
 ويظع اسوق ل نم انجرخا 30 نانداح ناّيفابلاو ةمماظ - نأ تل ا

 اعبر ما 00 ح١ بطقىهو م تقال اوق ىلع 9 ىلع موق

 ىعلض و ةممئاق أ ةيواز نوكلو عب ر نهرغصا هيب ناني كلل ذك و هنمرغصا ا

 نايبلا نعةينغتسم باطقالالاحو عب رلا نهرغصا - ب. نوكيعبرلانمرغصا -1 تآ

8 

-- 

 مظعا نيتجرفنملا رثو نوكي ناتجرفنمو َدُماف هيف نوكي ثلثم لك
 ثلاشلاو ةمئاَقلا ىعلض ىلع نيعلض ابطقو هنم رغصا ةمئاقلا رتوو عبرلا نم

 با اعلض -با ثلثم ىف نوكيف عبرلا نم رغصا اهعالضا نوكت و نيتداحو
 رهاظ باطقالا لاحو عبرلا نم رغصا - ب علضو عبرلا نم ,ظعا أ

١ 

 عب رلانم رغصا ةداحلارتو نوكي ةجرفنمو ةداحو ةمئاق هيف ثلثم لك و ٠

 ةجرفتملارتو ىلع ةداملارتو بطق نوكي و عبرلانم ىظعا نايقابلا ناعلضلاو
 احراخ اضيا ةمماقلارتو بطقو احراخ ةداملارتو ىلع ةجرفنملارتو بطقو الخاد

 ةجرفتم 2 ةيوازو َدُماَق َّن ةيوازو ةداح أ ةيواز ١> ثلثمىف نكيلف



. 

 0-5 ةيسماملا ةلاعملا 0 ٠

 سف

 اسس

 هات يسر : 0 1

 ةج رقتم هاباوزف عبرلا نم مظعا هعالضا نم لدحاو لك ناك قيلثم لك ع

 ىلا ١- با ىعلض جرخيو -تا1 ثلثا نكيلف ثلثملا لخاد عقت هباطقاو
 نم دحاو لكو عب رلا ند مظعا 2 علض ع تس ثاثم ىف 2 دنع اهل نإ

 نذاف ناثداح ناتيقابلاو ةجرفنم 2 ةيواز نوكت نا مزليو هنم رغصا نييقابلا
 ةرسثعلا عاونالارخآ اذهو ةرهاظ باطقالا لاحو ةجرفنم ايوازلا - ن١ ثلثمىف

 اذهاهليصفتفاي وازلا اهيفريتعي ىتلاةيناثلا ةرسثعلا اما و عالضالا رابتعا بسحب نوكتىتلا

0 00 0 

 ل 1 -

 اهرتول ابطق نوكت ةيواز لكو عابرا هعالضاف متاوق هايواز ثلثم لك أ
 ْ ءاوس ةركلا عطس نمث نوكي ثلثملا اذهو سم اك

 اهرثو و نيعب ر ةداحملا اعاض نوكي ناتماقو ةداسوف نر تلط لك 2

 ىلع نانوكي اهيعلض ابطقو:اهرتول ابطق نوكت ةداملا ةيوازلاو عبرلا نم رغصا
 كيلثملا حب راخ اهراو

 اهرتو و نيعب ر ةجرفتملااعلضن وكي ناتئاقوةجرفنم هيف نوكي ثلثم لك َح

 اهرثوىلعنان وكي اهيعاض ابطقو اهرتو بطق ةجرفنملا ةيوازلاو عبرلا نم ,ظعا
 ةثلثلا عاونالا هذه لاحرمامت نيت دقو ثلثملا لخاد



 رق م ةساخلا ةلاقملا كت

 يا مزاب عبارلا هجولا ردت لهو ان ١00 مالضالا عجب نإ

 جر | ةمئاقلا تناك ناذ سماك روكا ىلعو عبرلا نم رغضإ مالا

 اعبر ١. قوتيو ثلخلا جراخ » ه ىلع ١ قل متاوق لع .3 سوف ©

 1 نم انلصف تت َت ةعاغلا تناك ناو فلخ اذه عب رلا نم مظعا ا ناكو

 ةمئاق بر ةيوازو ح ب بطق َر نوكيف -ر ماظعلا نم انم“رو اعبر زن
 ةلاحم ةسجخلا هوجولا نذاذ فلخ اذه ةداح ت١ ةيواز تنآكَو

 لك بطق ناك ناتجرفنمو ةمئاق ثلثملا ىف تناك ناف باطقالا لاح امأو

 تناكناو ثلثملا لخاد َةُئاَقلا رتو بطقو رخالا ىلع َةُماقلا ىعلض نم عْلْض
 ثلثملا لخاد ةجرفنملا رثو ىلع ةداملارتو بطق ناك ةداحو ةجرفنمو هاف هيف

 ًاجراخ ًاضيا قابلا علضلا بطقو هنم اجراخ' ةداملارتو ىلع ةجرفتلارثو بطقو

 ناجراخ نييقابلا ابطقو الخاد ةداملارتو بطق ناك ناتجرفنمو ةداح تناك ناو

 ْ لمأت ىندأب عيبا نيب
 ىتلاةي وازلا تناك رغصانايقابلاوعبرلا نم مظعا هعالضا دحا ثلثم لك ط

 نكي اجراخ عقت باطقالاو نيتداح ناتيقابلاو ةجرفنم ظعالا علضلا هرئوي

 - ب علضو عبرلا نم رغضا ا ىعلض نم دحاو لك - بأ ثلثم ىف

 اهاعلض و ةذاس وا ةمئات تناك نا اهنال ةخنرفم [ ةيوأر 3 ا مظعا

 فلخ اذه مظعا تناكو هنم رغصا ًاضيا -ب رثو ناك عبرلا نه رغصا

 تناك ذاع نكل تن ناف نيتداعت نانوكت 2 ب اش وار 000

 2000 نوكيف عبرلا ردقب ىب ب لصف هما تناك ناذ ةمئاقوا ةحرفنم امأ

 نيعبر نانوكش ,. ىا ىسوق مسراو ه دنع اعبر ريصي نا ىلا نآ جرحت و
 اذه عبر نم لقا -1 انضرف دقو اعبر را تناك َر ىلا ,. انجرخا اذاو

 بطق ىلع امر ةجرفنم 1 ةيواز تناكو ةجرفنم .ب ةيواز تناك ناو فلخ

 ح ةطقن نكلو ثلثملا لاد بطقلا ناك سن 1 ىتطقس نارق 00
 بطق نوكل اعيرأ را نوكفار لل 37 مسرب و م ىلا تآ حجرخ و

 نين دقو +: ةيواز مكح اذكهو فلخ اذه عبرلا نه لقا ١- تناكو رح

 انركذ امه باطقألا لاب



 4-0 ةيمال ا" ةلاقملا 1 نأ

 انوكت نا بحي روكذملا ثلثملا نم نيت واز نا تدث نذاذ فلخ اذه هنم رغصا

 '”ااذلاو ةجرفنلا نآف ثلثلا انانوزلا ىدحا نوكت نا زوحم ةثلاثلاو نيتداح

 عالضألا بطق نا اماو عبرلا نم رغصا رانوا اهل نوكي نا زوجي ةداملاو
 انلق امم رهاظف احراخ عقب نا بحي ةثلثلا

 تناك هنه رغصا ثلاثلاو عبرلا نه مظعا هنم ناعلض نوكي ثلثم لك ح
 ه>وا ةينج دحا ىلع هأب واز

 نيتجرفنمو ةمئاق نوكت نا لوالا

 ةداساو ةحن رشم و نع ند نأ فلشلاب

 ناتج رشم داع نوكت نإ تلاثلاو
 نيتداحو ةجرفنم دل عبارلاو

 الاحم 0 ةيقابلا 00 ةيسحلاو تاحرتتم لكلا نوكت نأ ساملاو

 3 تاو عبرلا ن ه ىظعا حا با نم ناو لك ككاو د ا دما 0

 اا ف نا تللم 0-0 دحاو لك نوتن 7 ىلع قتليلو رغصا

 - با ثلثم ناك نيتداح 2 ْت اتبوازو مئات 2 ةيواز تناكناف عبرلا نم

 "0 فايلاو ةماك بدو - تو ىكيواز ىدحا تناك ناو لوالا هجولا ىلع

 00 ثلثم اياوز تناك ناو ىاثلا هجولا لع 2 نا تلثم نك ناتداح

 00 0 وازريىدحا ثناك ناو ثتلاثلا دخولا لع - نا ثلث ناك ةداح اهلك

 تناك ناو عبارلادجولا ىلع - ب١ ثلثم ناك ناندأح ناتيقابلاو ةجرفتم بدو
 ساكنا هحولا لغ - تا ثالثه ناك ةحرفتم 2 ةنواز

 نيتماق نوكت نا اهيناثو متاوق ايوازلا نوت نا اهلواذ ةلاحلا هوجولا اماو

 اهسماخو ةداح لكلا نوكي نا اهعبارو ةجرفنمو نيتماق نوكت نا اهئلاثو ةداحو

 اال لاوألا ةحالتلا هحوألا ردقت لع نال كلذو نيداحو ةماق نوكت نا

| 
 7 ال فشار عب دي حال 100 ]| ]| 0

  7١ا ا ا ا 00

 ةلييسصيسا شرا تر رع

 انني تيا



 ل ان ا ا ا ا اول ا ا يا ل و احل

 0-١ ةساملا ةلاقملا 5-4 4

 ايق الش نا ىلا با ١ حرخيو رغصا ب واعبر ا و عبرلانم مظعا ٠

١ 

 يبس“

 علضو عبرلانم رغصا ناعلض هيف نوكيو ىس- ثلثم ثدحب و م دنع

 هنم مزليو ةجرفنم َن ةيوازو نيتداح هيف م  اواز نوكتف اعبر دحاو
 ةجرفتم 2 ةيوازو نيتداح سن ةيوازو أ ةيواز ب١ ثلثم ىف نوكي نأ
 ثلثملا حج راخ باطقالا نوكت عبارلا عونلاىف روكذملا هجولابو

 نات واز تناك عبرلا نم رغصا هعالضا نم دحاو لكن وكي ثلثم لك و

 عقتو ةثلثلا عاونالا نم دحاو لكنم نوكي نا نكمي ثلاثلاو نيتداح هاي اوز نم
 دنف. ناك نايداع هيف نكن ل ناو. تا تلال نكيلف ثلثملا جراخ باطقالا

 تناكول هنالف لوالا اما لاحم اهلكو ةجرفنمو ةئاق اماو ناتجرفنم وأ ناتكاق اها

 دقو نيعبر -1 1 نوكي و حب بط ١ ناك نيتمنا 300 00

 طخ ىلع انّكاو نيتجرفنم اناكول امه الف ىناثلا اماو فلخ اذه رغصا امهانضرف

 م دنع نايقتليف َهُماَق ايواز ىلع حى ىأن ىسوق 2 تا ىتطقن نه 5
 علض اما تعطق ةرئاد بى دعب انمسرو ابطق ب انلعج اذاو حب بطق وهو

 دحاو لك انضرف دقو اعبر .-ب نوكيو ه ةطقن ىلع - ب علض امآو ١ت
 ' فلخ اذه عبر نم رغصا حت آن نم

 انعمرو هح رفد 2 ةيوازو 0 ت6 نأ 0 ةيواز نالف كلاش اماو 1

 علضب ةلاحمال زي ئهو ى اوس 5 9 ةطقش و ل ةراد بطش را ||

 آت تناكو اعبر رن نوكفا»4 ب ةراهسطق ر نوكيو ر هلل 0300



 6 ةدماخلا ةلاقلا اج 4

 نوكتو ةمئاق ىاس ةيواز نوت كف ىا 7 ميرا علض 0 كا لعمرو

 ةيواز ناكلاو ةداع اضا 1 هك هولا نيب هلثم و "0 2 هب وواز

 1 0 ع نا ةرآد اع نا راد تطقتدفا رك نأ بحب ةمباق .ىان

0 

10 1-2-2 

 3 بطق لاح هيلع سفقو دة اضدا 0 0

 ا

 اياوزلا تناك هنم ىظعا نايقابلاو اعبر هعالضا دحا نيل تلم لك نما

 000 || دركلو اما ثلثملا نكلف ثلثملا لخآ) تاطقالاو ةخرفنم اهاك

 ”00 8 انثي نإ ىلإ 1+ تا رييجلت .هنم و950 2 1١ نيادحاو لكو

 22020200 افهلضو ار هلع علض نوكف نرسم ثدضوب 3

 ا0| اهل ةيواسم - و ةجرفتم 2 ةيواز ضال نؤكف هنم رفضا

 نيتج رفنم [هنح تاع واق ن نو كنف نانداح أ 4 تا 5 وازو هج روزف

 0 تاوق لع تا لع نياق تا 58 نه 0 نيسوُ انمهوناذاو

 لخاد وهفاههعطاقت دطّقن دنع نوكي تاآ بطقو ثلثملا لاو ناعط انس ةلاحم

 ظ نارخالا نابطقلا تالذكو ثلثملا

 فا ىفابلاو للا مظعا رخاو اعير هعالضا دحأ كو كلم 5 0

 :ناييهياو : 4> رفنم عب رلا نم مظعاوه ىذلا علضلا اهرتو يتلا ةبوازلا ل

 با نكيلو با ثلثملا نكيلف ثلثملانه اجراخ .باطقالا عقتو نيتداح

 رش ا نإ ارم ا تبا
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 ا دعا 01 5 ماز 0 تا نس 9 ا

 50 ا يا

 ءرارت. ىعلض دحا ىلع" ةطقن تمقو نان 2 لع كلا
 ةيواز ىلع تعقو ناورم اي هنم اريثك رغصا 12و عبرلانم رغ
 ةمدقملا هذه ميدقت دعب و هاندراام كلذو هنه رغصا ا- و اعبر

 ١- نه دحاو لكو اعنر با نكلو 1 فوصرلا -3-+
 عبرلا نم لقا نأ ناك ةداح وأ ةماق ع دمع تناك نا هيا

 اعبر 9 ريصي نا ىلا حت + م ةجرتم حنذك اعز | ا

* 



 0-30 ةسماخلا ةلاعملا 03 0-١

 نينا نيتئاق 2 تاتوازنوكتو ماك ب ةرثادل ابطق 1 ةطقننوكتف هنم
 عبرلانم لقا - ب نوكلو ركألا نم ىلوالا ةلاقملا نم شع سداسلا لكشلا ىف

 0000 او ايثهيح ف - د سوك انجرشا اذاو هداع 1: ةيواز قوكت
 0000 ب .. المخ اذا اضناو تا :ر اد بطق 2 نك ١ ةيواسم

 مظعا ثلاثلاو نيعبر هاعلض نوكي ثلثم لك ح 1١- ةرتاد بطق هناك

 ,ظعا وه ىذلا علضلا اهرتو ىتلا ىهو ةدحاوو نيتماق اهيف ناثواز تناك

 نيرخالا نيعلضلا ابطقو اهرثول ابطق ةجرفنملا ةيووازلا ةطقنو ةجرفنم عبرلا نم

 00300 |[ هنا نكيلو >اضا١ تلثملا نكيلف ثلثلا.لخاد دجرفلا رتو لع

 00000003 ناش وؤازو وى 6 2 ل انطق | نوكف هم مظعا انو

 عبرلا ردقب مت لصفنو ةجرفتم ا ةيواززوكت عبرلانم مظعا >ت نوكلو
 م نوكيف عبرلا ردي ه- لصفن اضياو تا علضل ابطق 2 نوكيف
 ئ أ علضا ايطق

 آد هني رعضا نانئالاو انير هعالضا دعا نوك ثلك لك
 ثلثملانمه ةجراخ عالضالا باطقاو ناتداح ناي رخالا وةجرفنم عب رلاب ةرتوملا

 رغصا اهاعلض ناك ةداحوا ةَمئاَق ةيواز لك لوقن نا ىه ةمدقم هناي ىلع مدقنلو

 دحاو لكو َةماق -تا ةيواز نكتلف عبرلانم رغصا ايا اهرتوف عب رلانم

 هنه لقا اضنأ وه لوقف ١- رثو ممرتو عبرلا نه لقا حن ت) نم
 ٌّ حرختو ه و مسرأو و ىجطقن دنعريصي نا يلا 1 حر هناهرب
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 ناو 4-5 ةساخ+لا ةلاقملا 0-١

 ناتيقابلاو ةمئاق امدحا 2 ةجرفتم ةثلاثلاو ناتماق ناتنثا 2 ةداح ةثلاثلاو

 ةداح ىرخالاو ةمماق اهيدحا و, ناتجرفنم ناّئيقابلاو ةمئاق اهدحا © نانداح

 0 نادح رفنم ناّسقابلاو ةداح اهدحا َح ةداح اهلك َر ةح رفنم ةثلاثلاو

 ا
 ثودحل ا عاوناو نان داح ناسفابلاو هج رفثم اهدحا : هر 5

 ىذلا ف هلودحو لوالا عونلا كيم ثدححن ىذلا ا ةينسوت اًضيا تايلتلا هذه

 ساحلااو عبارلا هنم ثدح ىذلا . ثلاثلا عونلاو ىناثلا عوإل هنه كديق]

 عسانتلا كيم ثدح ىدلا 0 نماثلاو عباسلا 6 ثدحمن ىذلا 7 سداسلاو

 هانمدقاع : نييتيدسجلا عاونألا هذه نس 50 تا مزداتةيغك زو

 4 كانا ا

 *ي مومملاو صوصخلاب اهرابتعاو تاثلثملا عاونا ماكحا ىف لي

 اءاءزاةعالصا نوكت تلكم لك ١ لوألا ةرشلا عاونا .ليصفتب أددلو

 كلذ اهرثو. ىتلا ةيوازنا ةطقن علض لك بطقو ةرورضلاب متاوق هاياوز نوكت
 نم ةدحاو لك نينو 1 ةطقن نيب دعبلا نوكلف - با بلللا 000 علضلا
 ةرث آد ىف عقاولا عبرملا علض ردقي ١- با ىعلض ىرتو ىتعا - ب ىتطقت
 زيظع هر اد دعبلا اذهب ١ بطق ىلع انمسر نه ناذ ةركلا مطس ىف عقب ٌدهَظَع
 رشع نماثلاو رشع عياسسلا نيلكشلا ق كلذ نيدن دقو اهنم سنن س قا

 وتلا عالضالا و اباوزلا رب اسىف لوقلاكلذكو رك الا باتك نمىل وألا ةلاَمْلاْ نه '

 هابعلض نوكي ثلثم لك ب مئاوق اهل ةلباقتملا ةيوازلا تناك اعنر علض لك

 ىهو ةداح ةدحاوو نيتماق هيف نيد وا نو عبارلا نم رغصا ثلاثلاو بناعش ل

 ةداملارثو ىلع نيتماَقلا نارتوي نيذالا نيعلضلا ابطق عّمبو اهرتول ابطق نوكت

 رغصأ 0 و نيعدر دا تا كلر هناا لل نكيلف ثلثملا نم نيج راخ



 ب

 4-3 ةساخلا ةلاعملا قع هب

 ' 1| تاثلثملا لاح ايف رع دخا و تلكم لاخ انف ماذا نذاقتاثلثملا م اس ىف كلذ

 رابتعاب اماو عالضالا رابتعاب اما نوكي تاثلثملا عاونا رمصح نا لعاو اهرسماب

 نوكتف ركاوا لقاوا عبرلل ةيواسم اهنوكىف عالضالا رابتعاب اماو ايوازلا

 ”اذإو ناعير ناغليط' تن ةمات عابرا عالضالا آ هذه ىه عاونا ةرشع

 نايفابلاو عبر علض ميكا ١ ثيلاسشلاو كنار ا 2 ار نع رفضا

 مظعا ثلاثلاو رغصا رخاو عبر ر علض و / مىظعا نايقابلاو عب ر علض ه رغصأ

 نانثا ري رغصا ثلاثلاو هنم ,ظعا نانثا ََ عزاز رغصا اهتم دخاو لك

 لص عاونالاهذهو عب رلان ه ىظعا اهنم دحاو لك م مظعأ ث ثلاثلا و هئمرغصا

 1 ل نول عا عباسلا عونلان 0-0 ناك اذا تلثاكناق عطاقتلا ند عاونا ؛ ةيح نم

 فصنى هعم ةعقاولا ةثلثلا تانلثملا تناك عب رلانم رغصا هعالضا نم دحاو

 عب رلان : مىظعا ننف نامل نوح ىعا نماشلا عونلا نم اعيج ةركلا 2

 علضيف ةيقابلا ةثلثلا نم دحاو لكقفاوب لوالا ثلثملانال كلذو رغصا ثلاثلاو

 امامت نايقابلا ناعلضلا نوكي و عبرلا نم رغصا علض اهنم دحاو لكىف نوكيف

 لك ناعلض اهنم دحاو لكىف نوكيف ةيقابلا ةثلثلانه دحاو لكنه نييقابلا

 عونلا نهض ورعغملا ثلثملان اك ناهنا نيبتي نايبلا اذهب و عب رلان م مظعا ايههنم د>او

 عونلا نم دحاوو عونلا كالذدنم اسيا ةيقايلا هيلا نه نانثا ناك نماثلا

 ع ون نم ناثدحن و نامز التم نماثلاو عباسلا عا ناءونلا ناذه نذاذ عباسلا

 ةمزالتم سداسلا عونلاو سماملاعونلاو عبارلا عونلا اضياو عطاقتلا نمدحاو

 نم ناكل سماخلاا ند دحاوو عبارلا نم دحاو 5 راآلا تانك نم نوكذو 2

 تاشلثملا نم نوكي و نامزالتم رشاعلا عونلاو عساتلا عونلا اضياو سداسلا 9

 تاثلثملا هباشتل هسفن ىلع سكعنب لب هريغمزاليالل والا عونلا وامهنم عون لك نم نينثا

 0 ثدحن ىذلا آ ةسج عطاقتلا عاونا نذاف هيف م داو عب رالا

 ىدلا حس تلاثلاو ىناثلا عونلا ل تاكا هنم تدم سوما ب لوالا عونلا نم

 ىذلا م سداسلا عونلاو نداكإ عونلاو عبارلا عونلا نم تاثلثم هنم ثدحي

 ْنَم 00 هنم م م تا عباسلا نيمو ن ا ثددن

 نانا تا ب و ثلثا م هذه ىه اًضيأٌو رشعف متاوق 0
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 0-١ ةيساملاا ةلاقملا 5 4

 ةعب راب ةركلا مطس» ناو نينعطاقتملا نيترت ادلا نا اكو ةعطاقتم ماظع رث آود

 تاثلثم ىنامم عيملا ريصيو نيمسش ىلا مسق لك مسّقت امنا ةعطاقملا ةثلاثلاف ماسنا

 رياود انما اذاؤ تا تلثلا نكللف كتاثللا عبسهعم ثدحن ثلثم لك نذاذ

 دتتحلت 6 عام دس ١ 0 ك0 :

 عبس تددح رو دب 5 هرب ادو 6 1 هادو لوا ةراد ىهو هعالضا

 رو ند 0 رود حلو ادب هان 6 2 تالثم ىه ىرخا اي

 تاعطاقت تساهيلع عقو دقو ةيناَملا تاثلثملا هذهب مسقن ادق ةركلا ملس عبجو

 ةع<" ىف انركذ اكو ةيواز نورششعو عب راو تاثلثم ةينامثو اسوق رشع ىتثاو
 فصن ىف ةعقاولا ةعبرالا تاثلثملا اضيا انهه نوكت تاعءاطقلا ةركلا ملطس

 هريظنل دحاو لكرخالا فصنلا ىف عقت ىلا ةعب ردلل ةبواسو ةهيدش عطل | نم

 را علض نآال كلذو ب. 5 ثلثم ىواسو هبشب )21 0

 0 عملص موال حر علض و 6 علض ىواس ءآ علضو ا علض

 ب.ى ةيوازل ةيبواسم ىهو اهل ةيوانسم ىه تاز ةلباقلا -303-

 .سب , ةيواز ىنعا اهلباقمل ةيواس ىهو -با ةيوازا ةيواسم -رآ ةيوأزو
 كلذكصو .ىئد ةيواز ةيواملا .-ت ا ةيوازا هلا ةيواذو

 ققاوم تاشاتملا "رم ريالا فصن ىف ةعقاولا ةعيرالاو تاشلثلا 00300

 نيتي قازلاو 0 3 3 د 3 6 3 لك

 و ٍّ مات و مشات د 1 امهنأو 3 يل هدر

 ةيواز مامت هت ه.وأز كي واملا تأ هن وانو و ه2 مس كا

 ىلع سهو 3 هرد ةيواز مامت ا ةهيوازا ةب واسملا 1 ةيوازو رود



 م2567 ةسماملاا ةلاقملا 0 4٠

 ةقطنملاك ىهفر ءه بور ادامه عبرملا 11 :علض دعب ١- ىطقىلعاهبرّعلو عب رالا رد ب

 ار لحل وأو ىهو ةعبرألا تكس ىلا عال ف ماسقأب ام: تع.علا دوو امهل

 " امهرادتموهو .- بهاس ىتيوازارتو ٠و نيبطقلا لوح تثدح ىتلانم ايواز

 0 70 د وعرب 7 0 كروت جو 2175 0:
 ىتيواز رادقم 5ه اضياو مواد تا ىو يل هان طع دنعو [لنأ

 ديوي لا سا ا
 000 اود نادم ترا و ردو راو ىيواز وادش را ياو 7 3

 اذكه و ام« رادقم داحتنال نان واستم هدد ءآن ضاواز نا رهظ دقو تدر

 هاكألا كنا ئتاوق ىلع ي251 ةر ادل ءداتا ةرام عطقتناكن افةيقابلا ىف

 ةبواز تناك الثم ةداح ء1ن ةيواز تناكو .كلذك نكت مل ناو ةيواسنم ةعبرالا

 "ل ةيواستف ءابن هي واز تنأآكو رؤزللا فضصننف اهماقك ىفو ةجرفتم عام

 نات واستم امهههرودلا فصن رو. ى.ب ىموق نه ةدحاو لكن ال كلذو راو

 و١٠ ةيواز نا نين هلثيو ىءز ةيواسف .ب تيقب ةكرتشملا ,. قلتو
 لك عطاقت ن٠ ةثداملا ةيناقلا اب وازلا نه نأ ئين دقو تار ةيوازت ةيواييس

 تاحرفنم ةعبراو تاي واستم تاداج ةعب را ىرخالا ىلع امهدحا م مل نيتر "7

 نيتماَعل نام 00 اه ةحرفتنمو ةداح 0

-ِ- 0 

 7 0 رو

 د اهعاونا ركذ وماظعلارت آودلا عطاشلا نم ةركلا مطس ىف ةثداحلا تاثلثملا تافص ىف

 دعم ثدحت نا ٍبجاولا نخ ةركلا طيسب ىف ماظعلا نم ثدحن ثلثم لك
 ' ثلث نم ءازجا ىه ىسق ثلث نم. ثدح امنا. ثلثم لكنال .كلذو تاثلثم عبس
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 --4 ةسماخلا ةلاعملا عم

 دي ماقم ةركلا ىلع ىتلا ماظعلا رآودلا ىسق ةفرعم ىف موقت لوصا ناب ىف 2

 د لوصف ةعبس ىهو عاطقلا لكشلا 9
 0 رسر#

 «ي لوألا لصفلا ب

 دي ةركلا ملطس ىلع ماظعلا آودلا عطاقت نم ةئداحلا ايوازلا ةغص ىف

 لوجتثدح وني باقتم نيتطقن ىلع ةّركلا ملمس ىف نانهظع نار اد تعطاقئاذا

 . ابطق ةطقنلا كلت انلعج اهرداقم فرعن نا اندراو ايواز عبرا امهنم ةطقن لك

 كت ىدحا ىف عقب علمه علض دعب ةيظع ةراف ةركلا لمس ىف اهيلع انمهوتو

 ىلع امه ةقطنم نوكتو نيتلباقتملا نيتطقتلا فصتنم ةرادلا كلت 27 00

 رك الا ىف هباتك نم ىلوالا ةلاقملا نم رمّدع نماثلا لكشلا ىف سويسود وان هتيبام

 رتو اهنم مسق لك نوكي ماسقا ةعبراب ةقطنملا هذه ناعم نايل والا نات ادلاو

 نم هرادقمو نيتطقنلا كنت لوح ةثداملا ىناغلا ايوازلا نم نيتلباقتمللا نيت وازلا

 دحاو لك رادقم وه ةقطنملا عي ًءازجا نوكت ىتلا نيتسلاو ةئالثلا ءازجالا

 ةيواز لك ىعلض نم دعانللا ةياف نوكي رولا كلذ دنعو 0 نيت وازلا نم

 تناك نا مث نيب واستم 51 وكت نيت والا كنت نا ثالذ نم رهاظف نيتروك ذملا نم ْ ظ

 ماسالا 0 معسل لك ناك ىرخالا ىلع عاق 0 نيترب د ادلأ نم ةدحإو لك"

 ةمماقلا ةيوازلا رادقتم وهو ةجرد نيعست عا رودلا عبر ةقطنملا ىلا دعب رآلا

 ةجرفنملا رثوو عبرلا نم لقا ةداللا رثاو ناك متاوق ريغ ىلع امهعطاقت ناكناو

 نوكتو رودلا فصنل واستم نيترواحت* ةجرفنمو ةداح لك عومتو هنم بكا

 نكتلف ةجرفنمل ةجرفنملاو ةداملا اهلباش امل ةيواسه نيتيقابلا نه ةدحاو لك

 الر تدق ىتطقن ىلع اًيعطاقتدقو د .ا١ ىدتا.قراطل

 روخغو 2ىقوعو هد بن اءاوز جدع لوحو عبرالا نك 1 ر5 01 5 اب واز



 م ةعبارلا ةلاعملا جم اا

 امهم ةدحاو لك ةفرعم ىف نوناقلا نوكيف نيب رخالا نيتبستلا طسوت ةمولعم

 ةةنملا ء العلا امدقلزب ملولكشلا اذه ةدْش اذ هذهفةثلاثلا ةلاقملاىف هانركذام وه

 سوالانام هدروا كلذلو نودمت#ي هيلعو بلاطملا هذه ىف لكشلا اذه نولمعتسب

 | راما اما :ىطسغلا موسوملا هاتك ردص ىف سويلطاو تازكلا.ىف هءاتك ىف
 نوكت ىتلا ةفاكلا نمو هبسنو هنافالتخا طبض ىف عش ئدلا بعبلا نف مريع
 عقب الو هد اوف ىف عاطقلا ماقم موقت الاكتلا اوطبنتسا ةفلؤملا ةبسنلاب لمعلا ىف
 مالكلا تعبشا املاناو هلدب اهولمعتساو دفلْوم ةيسن الو ريثك فالتخا اهيف
 عيمجب اي ايفاو باتكلا اذه ن ركل ن رخآتملا.قرطب ليذأ :ناددتيأر لكشلا انه ىف

 ىلاعت هللا ٠اس نا معلا نم م طغغلا اذه. قلعت أم



 ما م47 ةعبارلا ةلاقملا جم

 ةتتتفو“ زا نموق “تح لا“ رنا سوفت هل ا 1 سوق بيج

 ادن هراىان ىنق توتج هنف نوكتف 1- ا مو بيج ىلا ح, سوف تيخ

 ظ فيلا انزيتمتا“ناف قاثلا نيللا“نم“- .-رثذ 1 ىدف تو لوالا "ريا نم

 ىلا تو سوق بيج ةينسن نم. ردن سوق" بيعت ىلا "مان سوقا بي بل
 ناك سوف بيج ىلا هد سوف تبيح ةيسل نمو أ سوق تبيح

 ىلا 1 لوف تي اعلا فيلأت انرشعا ناو: تئريلا ىلع ةيناثلا ىونعدلا نم

 ةبسل نهو ره سوف بيج ىلا 2 سو 9 ةيعشست كولا ح5 سوق بيج

 هل ابو بنئزتلا ىلع. ةثلاثلا ىوعدلا ناك '. نسوق« بحت ىلا أك سرا |
 ةبسن لكل ىلوالا ةلاقملا ىف ةروكذملا نيثلثلاو ةسْمْلا ةسكاعتملا مزاوللا رامتعا

 ناالا ةمولعم ىعطسلا عاطقلا ىف ةروكذملا ىواعدلا بورمض عيجج ريصت ةفلؤم

 ىلوالا ىوعدلا ادعامل نوكي انههو ضعبلا طسوت ضعبلا كانه نكت مل اهتانايب
 ةلاقملا نم ىناثلا لصفلا رخا ىف انلق اهث هجولا وه اذهو اهطسوت بدرا ىلع

 هيشاامو هلاءورف اهادعامهو الصا بّرلا ىلع ىلوالا ىوعدلا نوك نم يناثلا

 هلعورفلاك هادعامو لصالاك لوآلا لكشلا ناف قطنملا لاكشاب ىواعدلا هذه

 عا هللاو

9 
 سس 0 22 0

 # سماخلا لصفلا»# 2 0

 دي هيف مالكلا ماتتخاو لكشلا اذه د اذ ىلا .ةراشالا ىف لي

 عطاقتنم ةثداملا ىسقلاريداقم ةفرعم ةيفيك ىلع فوقولا لكشلا اذه دن اف

 ' ةلاقملا ىف انيب دقو رخالا ضعبلا طسوت اهضعب ةركلا مطس ىف ماظعلا رثاودلا
 ةفلؤملا ةبسنلا ىف ةعقاولا ةتسلا دودملا نم دح لك فرعت ىف هجولا ىلوآلا

 امم رو ةروكذملا بلاطملا ىلا لصوت نيناوقلا هذهف ةيقابلا ةسنْلا دودللا طسوت

 ىرخالاب اميدحا لصت. نالوهجمناسوق ةبسنلادودحىه ىتلا ةتسلا ىسقلا ىف عش

 ىرخالا بيج ىلا اميدحا بيج ةيدن ريصتو ليضفتلا وا بيكريلا هجو ىلع



 4 ةعبارلا ةلاقللا رع م8
 هو

 رعد وف ا 1 ا 7 ولا هيف لطعلا انو ل

 كلذىلا نيناوقلا ىلع فقو ناةجاجال ومالكلا ليوطت ىضتشب كلذ ليصفت وبيلا

 برشلا انبي وهب انأدب اندراناف سوياطل بيكي فورعما نعابرضلا اذهنيناذاو

 ا” ةيلريط لك نوكب ىخ سويلطا هلعام سكفت هيلع ءان هليصوت .فوزتلا

 رخآلا برضلا ناهرب ىلع ىئبم بدلا ءادتلا لسبس لع امههدحا نيناهر

 اد لع هايدروا ىذلا لكشلا ديعت.بكزلا نامي لع قيما, ليصفتلا.نآببلو

 1 سوق بيج ىلا حا سوق ةباسن هحدا علط# قيبا انيك ذاع نيبال لوقنو

 00ج ةببإ نعو 4 سوق بيح ىلا 2 سوق بيج ةبسل نم ةفل وه

 رودل|فصنذ نمو حو س وق مامن ىف ب س وق تناكو 1 سوف بيح ىلا  ه

 سوق بيج ىلا 2 سوق بيج 0 تناكو ا سوق مامب اووف سوقو

 بيت ةيسسل 8 ءار سوق بح ىلا 0 سوق يملا ةيدمل نم ةفل ٌؤم و

 هاندراام كلذو ليصفتلاب فورعملا وهو ١ سوق بيج ىلا -. سوق

  عبارلا لصفتلا
 د ىركلا عاطقلا ىف ةعقاولا ىواءدلا بورمض ىقاب ىف ةعقاولا بسنلا نا ىف

 اهماع نيتيقابلانيتوعدلا بورضو شيوشتلا وا كلا نوت لاا ىرض

 مولعملا نكيلف اهيف ةعقاولا َدَفلْولا بسنلا مزاول رابتعا ةهج نه كلذو هان

 ىلا ءبا سوق بيج ةبست نا وهو سويلطا ليصفت فورعملا برضلا الوا

 01-2 نع ا يل تيا تت اذن أ نير وع "ل ل ير ا اب 3 نيرون دو
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 مو م66 ةعبارلا ةلاقملا لجو

 عج بو كا لصنو تاط ىلا - ح .ح ىرظق ىصلو دو ران
 5- فيكي تحاطار رهان ىلثم هءاشنل نوكف اهب زاولا نيبنو 1 وا

 رك ىلا حو ةبسنك ر. سوق بيج ىلا ءب سوق بيج ىنعا رط ىلا

 عا سوق بيج ةبسلو ء- سوق بيج ىلا ح : سوق بيج ةبسن ىتعا

 سوق بيج ةبسن كالذكو لثملا ةبسن لوالا عاطقلا ف ءع سوف بيج ىلا

 ةبسن نم امهتلكى ةفلؤم ىهو اعبجب ىتاثلا فو هيفو ءآ١ سوق بيج ىلا آت
 سوق بيج ةبسن نم ىنعا اهفالخ نمو ر. سوق بيج ىلا .د سوف بيج
 بولطملاوهو :- سوق بيج ىلا حر

 ةنكملا عاونالا نع رمثع ثلاثلاوهو ثلاثلا 6 عقاولا عونلا ىف اماو
 ةرادلا مطس نم لطعملا ثلثلا اياوز ىلع ىتلا , ّءن طقن داعإا نوكت نا وهو

 فاصناو لطعملا ثلثملا راتوا لصنو ضورخغملا ءاطقلا مسزلف ةيواست» ةلطعملا

 رطق فصنل ايزاوم رتو لك نوكنف لطعملا نكرلا ةطقن ىلا ةجراخلا راطقالا

 -حل رو و هلل ءب و ال ,ىا هعطس ىف رئولا كلذ نوكي ىتلا ةراَذلا

 كالذكو لثملا ةبسن ءا سوق بيج ىلا ١ب سوق بيج ةبسن هيفا نوكتو

 بيج ىلا حر سوق بيج ةبسو رو. سوق بيج ىلا ,ل سوق بيج ةبسن

 0 وهو , نيروك, ذل اير ويس بوس كل م

 و بورض نه برض لحوم ناهربلا ماقب نا نكمي
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 مك ةعبارلا ةلاقملا م م

 )0000 لإ 3 شوق بيج دبلل نيعاطقلا قإل ودب سوق بيج للا هد
 بيبح ىلا س سوق بيج ةبسنت لوالا ق ىه ىتلا لثملا هيمن نم ةفلؤم عا
 ةبسل نهو ره. سوق بيج ىلا .- سوو بيج ةبسذ ىناثلا فو رس سوق

 نوكلو ىدب سوق بيج ىلا ردد سوق بيج ةبسن امه: ىهو ةفلؤملا لم
 - ى مامت ” وا راق فدو :رانماع و ضااو طاح ما ساي ةيلبيل

 ةهبسل نم ةفلؤم ءا سوق بيج ىلا ١ ب سوق بيج ةبسن نيعاطقلا ىف نوكت

 بيج ىلا حر سوق بيج ةبسن نمو ر. سوق بيج ىلا هد سوق بيج

 بولطملا وهو ء> سوق
 ءسب ىتطقن نم برقا ر ةطقن نوكت نا وهو سداسلا عونلا ىف اماو

 ةيوازلا ىلع , نوك ريدقت ىلع ضروضولا عاطقلا نكي و دعبلا ىتي واسنللا



 ر.ع 4 ةعبارلا ةلاقملا جو

 را كح لع لصنو تهحاذي ىلع ايقتلي نا ىلا ع ع ىرطت يسن ضو

 ب بدى كلم هءاشتل نوكيف ماه لثمب اهيزاوت نيمو باو هج > ح ىرطف سنو

 9 3 سوق بنج ةبسث ىنعا 6 ل ع ا كت طاب

 1 بيس "نسوق :هينيؤج هبسن ساشا 0

 عاب سوق بيج ميس برعد انس و> ىتاطق قاس سل

 ىلا لس سوق بيج ىلا نلف بدج ةيسل نه هفلٌؤم 4غ سوق بيج ىلا

 -ر سوق بيج ةبسن لوالا عاطقلاف ىه ىتلا.لثملا ةبسن نهو اهلثم ىه

 سوق بيج ىلا هير سوق بيج ةبسن ىتاثلا عاطقلا فو ى> سوق بيج ىلا

 .ب مامت سان و 1١ ماجن ءعوو آب ما عب نوكلو م4
 نوكتريخالا ىف - ء مام ى+ و.حد مام هيرو نيعاطقلاىف ءر مامت رس و
 هان سوق بيج ةيسل ند ةقل وم 7 سوف بيج ىلا 1 سوق بيج ةبسل

 ى> سوق برج أ حار سوق بيج هين نمو ره سوق بيج ىلا

 ل 2 بولطملاوهو
 0 ىّيطقن نه 4-3 97 ن0 نا وهو ساحل | عونلا ىفاماو

 ىلوالا اياوزلا ىلع ر نوك ريدقت ىلع صوصخلا عاطقلا نوكي ٍدعبلا تن واسنملا
 امهعم زلف رم عاطق وه 6 ف نوك-ردقن لعق ارش عاطق وه

 ىلا 1ح هلح ىرطق قساي ند وت ارو حوحو نض ضورغملا ما

 نوكتف امه«!زاوت نينو ءح س ح ىرطق ىفكلو راس طك لصتو طك
 سوف بيج ةبسش ىئعا طك رون ىلثم هاشنل ىدط لا طب

 سوف بيج ةسن تعا مدس ىلإ جسر ةيسلك ما سوا |
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 ىلع نوكي ناريدقت ىلع كلذو ءا.رس اماو سى ةكرشملا ةياوازلاىلع نوكي
 قرر ىرتو جرحتو ضورفملا عاطقلا عم اهمسزلف راد دنقلا ةوارا

 و 8

- 

 ' لصنو تك 2 ىطقن دنع امهابقالب نأ ىلا ه> س ح ىرطق ىئضنو
 )00 وآ اح رطقافقضات لصتو ماك ني زاوت نانزكف ون اك اط

 قعا 2 1 ل هني مكرر ا ْق نوثيو امه ان زاوم قولو

 كح ل عد 5 هش رس سوق بيج نا“ س ب سوق بيج هتخشسا

 ةبسلا رس عادل عاطق قف رد سوق بيج ىلا هو سوق بيج ةبسن ىنعا
 0000١ لوك تح ةببشلا قعا رع سوق .ثيح" نا عنا سوف نيك

 اهنيعب ةبسنلا كلت ءاس عاطق ىفو لثما ةبسن ىه ىتلا ءا سوق بيج

 ىعا اهفالخ نمو رس سوق بيج ىلا سان سوو بيج ةبسل نم نيتفل ؤم

 مامت رس و هان مامم سان نركز 2 نوت: بحال هى بيج ةبسن
 00 ال ال رانا انوار راع وم وكر ماك ةراو كا
 ةبسل نم 0 وا سوق بيج ىلا ١ب ب وف بيج ةبسن 2 سورفلا

 بيج ىلا حر سوف بيج ةبسل نمو رن سوق بيج ىلا هب سوق بيج

 بولطملا وهو ى- سوق
 َر و. ىبطفن م برقا َن ةطقن نوكت نا وهو عبارلا عونلا ىف اهاو

 ةيوازلا ىلع نوت ري ىلع صوصخلا عاطقلا نوكي و دعبلا ىتيواسنملا

 لوالا ةّيوازلا ىلع ر نوكح رردقت ىلعو تس ى- عاطق وه ىلوالا
 تاو ىرثو جرو ضورفملا عاضقلا عم امهعسزلف تزعم عاطق وه



 م١ 4-2 ةعبارلا ةلاعملا جو

 نن دعا م ةطقن نوكت ناوهوةناثلا ةتساا عاونالا نم ىناثلا عونلاىف ا اماو

 ر ةطقنن وكر يدقت ىلعناببلاب صوصخلاعاطقلان وكي ودعبلا قتواستملا مَن نا ىتطقت

 هسكعري دقت ىلعو داى. ع 7. عاطق وذكر ٌرشملا ةيوازلا ىلع ى ةطقنوةيناثلا ةيوازلا ىلع

 تاو ىرتو حرخحتو ٍض ضورفملا ل تا ه7 اهب رتلفر تاي عا
 دم رو ليملو تح ل ىلع ايقتلي نا ىلا - ح 3 ىرطف قيكلو دو

 ةيزاوتم كاط طخو لام 0 امهنا تشاو عضل ح ىرطق ىنصنو

 ع سوق بيج ةبسن ىئعا هد .ىلا لاب هيسلاوللا 0 تلثم قا

 بيجىلا - ل بيجةبسن ىنعا دك ىلا كر ةبدنك :ع سوقبيجولا
 لثلا ةبسن ب. سوق بيج ىلا ١ل. سوق بيج ةبسن تناكو م- سوق
 لى .ع ىعاطق ىف بس سوق تين لآ سوق بيج ةبسن كلذكو

 لبخا هبل نم ةيلوي 5ع شوف يح ىلا 3 سوق بيج ةبسلا ب س مد

 رس ىلا سان سوق بيج ماو 7 ىلا هب سوف بيج امأ ىه يتلا

 نوكلو - و - و سوق بيج ىلا 55 سوق بيج ةبسن ىهو اهلثم ةبسن نهو

 اذنكم مام رس وهاب مامت سان و 1 ماج ىةعواش 0 غب

 ىلإ آب سول تيج هبل تناك ضوردملا رانا عاطق ىلا نايبلا انلقن

 - ر سوف بيحن ةيسسن نمو ,ر# ىلا هب سوق بيج ظييسف 5
 بولطملا وهو ء- سوق بيج ىلا

 وب ىتطقن نم دعبا ر ةطقن نوكت نا وهو اهنم ثلاثلا عونلاىف اماو

 نابردقت ىلع كلذو نكرم رام)إ صوفتلا عاطقلا نوكيو دعلا تيوس
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 مس ىف هعم نااكلا ر نادل ان زاوتم,و امهنلط 6 2دكم الصف انهن: لضاولا طخلا

 االيفملا- ادن لاو راو راو طخ نك ةاقذلملا 2000 ١ لطعلا  تلثملا

 )ا 506 سى دعم نءاكلا 8 راون تح ط١ نا انانااماو

 امس ىف 3 طقن نوكل |يدتسم 2 ناو دئنحو ل دنع

 "ا اذه هكاقألع >2 -ئاوملا ل و نوكف ' نيلطغملا ةزادلاو ثلثملا

 00 اوك كض طق ندل ايزاؤم 5 ح ناكو 2 ناو تنل امو

 وداولا 3 ايزاوم اضيا هبا نكيرل لكل دل ايزاوم ن . كب مول ] كح ]ل نالفاثلابامأو

 ةراد 00 ظسىف هع و لدا ايزاوم 0 يدك تلم مط ه4 قل رو حج راو هل

 000 212 ىزاوملا يف براون هنونل مطر نوكف ا

 تناك اذه تدن اذاو فاح 1467 ىلع هل قدام منك دل هيل ايناو# 11

 اةاهقك عا 0 سوق هلا 0 سوق بيج ةبسل ى أ ا كل 1 ةنييلا

 : اذاو ٠ رد سوق بيج لأ هان سوق تبيج هع ىنعا را 2 6

 2٠0 ]| 22 شوق بح لا هر سوف بحوست ةئاثلا ةيسنلا ىلا انفضا

 ىلا 7 سوق بيج هيسن وأ لوألا نكايسلا ْق ىنعا نامورتلب عاطقلا ىف

 0 يالا لكشلا نم صوصقخم ا ا ْق اضيا نيد واسملا 1 55 سوق بيو

 هان سوق بيج ةبسل ندم ةفلؤم و1 سوف تيم ل 11 1 ارا ل معمل

 بيج كك 8 سوق بيج ةبسن اماو اهلثم ىه ىتلا ره سوف 6 ىلا

 هسا يسرا نوال لكقلا ق تلدو لكلا ةيمن ىفلتللا 2-2 نوف

 بيج َّىلا حر سوق بيج ةبسن ىه ىتلا ده سوق بيج ىلا هدر سوق
 تولطملاوهو قاثلا لكشلاو كالذو اهنيعب : :> سوق



 ا مد ةعبارلا ةلاقملا لهو ظ 0
 : 0 ع

 ظ
 شوق ببج ةبسن نمو هر سوق بج ىلا هلأ سوق بيع اي 10 0 7

 نا وهو ىناثلا مسقلا ىف ةعقاولا ةتسلا عاونالا نم لوالا عوتلا ىفاماو 20١

 صوصخملا عاطقلا نوكي و دعبلا تيواسأملا لَ, ىتطقن نم دعبا ت ةطقن نإ 3 :

"00551 - 

 لصنو < ىلع .ح رطق فصنو راس رتوو ط ىلع 1ح رطق فصنو ب رثو لولا عاضقلا ىف قالتيف لطعللا نكرلا راطقا فاصناو لطعملا ثلثا راتوا ٠
 امهم نيعقاولا نيدوهلا ىنعأ 530 ةراد مس نم 7 ىدعي نوكلو 259 |

 نانوكي امهتاقالم عانتماو >رو ةرئاد مطس وهو دحاو مطس ىف اعم >ح رطق |
7 

 ا

03 

 نوكي نيلطعملا ةرادلاو ثلثملا ىسلس ىف تح دم ىتطقن عوقولو نييزاوسته ٠



 4-5 ةعبارلا ةلاقملا /١ 0-٠ اي

 له سوق بيج ىلا ,ب .سوق بيج ةبسن نه ةفلؤم ءا سوق بيج ىلا

 بولاطملاوهو ء- سوق بيج ىلا حر سوق بيج ةبسن نهو

 عاطقمسزلفاب رقا ر و طقنلادعبا 2 نوكي ناوهو سماخلاا عونلا ىف اماو
 راطقالا فاصناو ران والا حرت و ضورفملا عاطقلاعم نايبلاب ص ريحا ن6

 ةبسل ىتعا ءط ىلا طب ةبسن هيف نوكي و ىحطسلا روت ط عاطق ثدحمت

 000 0 تصاب ةلسن نم ةئلؤم يع سوف ببح لآ ع سوف ثيح

 حر مل ىلا لر ةبسن نهو ره. سوق بيج ىلا .ل سوق بيج ةبسن ىنعا
 عاطقلا ىف تناك ١و مامت ءع و ١ب مامت عسب نوكيو ى- سوق بيج ىلا

 بيج ةبسن نم ةفلْؤم ءا سوق بيج ىلا ١ب سوق بيج ةبسن ضورخفلا
 ى> سوق بيج ىلا حر سوق بيج ةبسن نهو رو بيج ىلا هب سوق

 عاطق مسزنلف اهبرقا با و طقالادعبا م نوكي ناوهوسداسلا عونلا اماو

 فاصناو راثوالا حجرْحو ضورفملا ربا عاطقعم نايبلاب صوصلا رس ود

 وط ىلا طب ةيسن هيف نوكي و ىعطسلا :ىعح لو عاطق ثدحصف راطقالا

 ىلا < ب ةبسن نم ةفلؤم عو سوق بيج ىلا عد سوق بيج ةبسن ىنعا

 "0 لر ةبسل نمو. رس سوق بخ ىلا نس بن سوق بيج ةبسن ىنعا رايح

 عا نوكلو ى- سوق بيج ىلا حر سوق بيج حل ةبسن ىنعا ىل
 "00 اذا و ءز مامت ري و هانر مام نعاس ودا مام دو 1 ماه

 وا سوق بيج ىلا !ب سوق بيج ةبسذ تناك ضورغفملا عاطقلا ىلا ناببلا



 ا 9 0 0

 ةبسيسل نمو رو ردها سوف تي لا هان سوق بيج ةبسن

 . ىتعا ءط ىلا طب ةبسن هيف 5 يا عاطق د ا

 دى تصت دقت يع سن لا © 01



 مد ةعبارلا ةلاقملا و 07

 تك ط طقن نوكلو ل دنع نكيلو 2 ةهج ىف - ح رطق ففصنو زو رئو
 اويشملا ايهلصفق لع امي .نوكيولطعملا ةراذو لطمملا ثلثملا راتتوا سطس قت

 هيف نوكي و ىسطسلا رلزر نا اطقم منيف هعسرتلو مقتسملا لكحط طخ وهو

 ةفلؤم 2 سوق بيج ىلا ١ب سوق بيج ةبسن ىنعا ىط ىلا طب ةبسن

 نمو ر“ سوق بيج ىلا ,ب سوق برج ىعا رك ىلا ك نا ةئسن نم

 وهو ء- سوق ببج ىلا - ل سوق بيج ةبسن ىنعا ىل ىلا لر ةبسن

 ظ بولطما
 اهبرقاو لاهطسواو َت طقنلا دعبا نوكي نا وهو اهنم ىناثلا عونلا اماو

 جرو ضورفملا عاطقلا عم هعمسرتلف بدن. نايبلب صوصخملا عاطقلاو م

 ا و. يطسلا ءنددل عاطق ثدحمف انيب اك راطقالا فاصناو راتوالا

 00000 بروق بح ىلإ | تن سوف يح ةيسل نعا .ءدع لأ 2 تدةسن مق

 رو سوف بيج ىلا هد سوق بيج ةبسن ىنعا رك ىلا ك ب ةبسل نم
 نوكلو .ءهل سوق بيج ىلا هير سوف بيج ةبسن ىتعا ل ىلا لر ةبسن نمو

 واس ايهنم ةرحاو لك بيجو بو ماك عدو رودلا فصن ند كن وام سر

 سوف بيج ةيسل تناك ضورغلا ل عاطق ىلا ناببلا انلقت اذاف همام بيلح

 رو سوق بيج ىلا هد سوف بيج ةبسل نم 0 او سوق بيج ىلا ب

 بولطملا وهو - م سوق بيج ىلا حر سوق بيج ةبسن نمو

 مسزلف اهبَرَقا 2 وطقنلا دعبلا ر نوكيزأ وهو اهنم ثلاثلا عونلاىفاماو
 فاصناوراتوالا انجرخاو ضورفملا عاطقلاعم ناببلاب صوصخملا ىارس عاطق

 "00| 0 ةييناوقنركتو ىسطغلا ون راقد عاطق ثدحف راطقالا
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 0 م6 ةعبارلا ةلاقملا 82ه

 ةناث ىرخبالاو ىلوا امه؛دحا نوكي قاتلا ريدقتلا لعو لدبلا لع وأ دكْريشم

 لكلن وكيف امه التخا بسحب ناببلاب صوصخلا عاطقلا فلتح و لدبلا ىلعوأ
 ردقتلا ىلعاما عيا هيف كريشي ىذلا لطعملا ثلثملا دعب ناكرشم ناءاطق هجو '

 نافلتخحم و ثلثم فف ىناشلا ربدقتلا ىلع اماو نيثلثعي نافلتح وعب م ىفف لوألا

 ( ةقباسلا ةسقستلاىف ) هذه ىه لودج ىف اهانعضو نحنو نيعب رب
 ثلثلا َر و ت طقن داعبا نوكي ناوهو دحاو عونف ثلاثلا مسقلا امأو

 عاونالا هذه نم دحاو ناتنث لغشيلو ةيواسّتم لطعملا ه-١ ةرئاد ملطس نو

 رش ةيلثلا

 صوصخلا عاطقلا نوكي نا وهو ىلوالا ةتسلا نم لوالا عونلا اما لوقف

 ةبسن نا هيف ىوعدلاو هدحو هدعنئلو ر> نا عاطق وهو ضورغملا وه ناببلاب

 ببخ ىلا ,ب سوق بيج نه فلم ء! سوق بيج ىلا 13 نسر 0
 و>- بيج ىلا حر سوق بيج نمو ره سوق

 لصنق ّر دعب نم ظعا لطعملا .٠ ةرئاد نه ت ةطقن نا مدقو هناهرب
 ١.- ةطقن نيو هنيه لضنو مس ركرملا نكيلو لطعملا روت تل ١

 قالت نا.ىلا راتوالاو - - .- لح راطقا فاصنا حرخحن و لطعملا نكرلا نك

 دنع نكيلو 1 ةهج ىف حا رطق فصنو مى رثو قالت ةرورضلاب نوكيف

 قالتو كس دنع. نكيلو « ةهج ىف ج» رطق فصخو ياسارتو قلل ١



 م26 ةعبارلا ةلاقلا )>25- 4

 بجو مظعا اهدعب ناك ناف ةثلاثلا اماو ةتس ماسقالا ريصتق رغصا اماو مظعا اما /

 ةيوازلا ىه نوكت نابجو رغصا ناكناو ىلوالا ةيوازلا ةطقن ىه نوكت نا ؟4)
 ع  ىرخالاو ةيناث ام«دحا نوكي لوالا ريدقتلا ىلعف دعبلا ام واستملا اماو ةكرشملا 7
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 ةذهؤكراثلا| عاطقلا | دعبلا انيواستملا ا تافالتخالا دع | ' ١ ١ ١ : : ا 5 3 0
 تاعاطقلا صوصختا !دكرشملا| ةيناثلا 00 هنكملا 1
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 هذه ىفكراشملا|. عاطقلا 1 دعبلا انيواستملا | طقنلا برقا |تافالتخالا ددع
 المكنة  | تاعاطقلا | صوصخلا | ديناثلا || ىلوالا| ةكرتشملا ىهو
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 و م7 ةعبارلا ةلاقملا غي

 لكنا ثلذو عاوناةتس ىف رصحتتف لوالا مسقلااما ماسقا ةثلثهذهو ةيواسنه ٠
 دحاو لكف دعبا اهنوك ريدقت ىلعو ني رخالانم دعبا نوكت نا نكمي اهنم ةطقن 1

 عقب نا بجو املو ةتس ماسقالا ريصنتف ىقابلا نم دعبا نوكي نا نكمي نب رخالا نم
 رغصا اهدعب نوكي ىتلاةطقنلا ةهج ىف احرخا اذا رطقلا فصنو رتولانيب قالتلا

 ام

 روب ثلثم عا لطغملا ثلثملاىف كرشم لكل نك نأو نعا )03030
 اضيا لطعملا ثلثملاو تاعبرملاو تاثلثلا نه هريغ ىف ضعبلا ضعبلا كراش و

 سعلاب ةراتو ةكزشم ةيقابلاو ةياث' كلتو ىلوا هذه ةرات نوكتف هاءاوز فلك

 كزرشملاوهبرقالاو ىناثلا وهطسوالاو لوالاوه ادبا نوكي دعبالا نا طباضلاو

 ]١[ هذه ىه لودج ىف اعبجم اه انعضو ننو

 ظ ظ ا
 و ظ : | - | ف 0 | ةنكملا تافالتخالاد دع

 هيجل 0 ظ 4 || ظ

 أ مآ ضد را
 ام | مسمر يدا دم وذ 6 طقنلا طسوا يا ظ | ظ

 ] ا ا ظ ظ ا
 | ظ ع ا 7 ٌِ و طقنلا برقا

 احس مبساب ا 0 ْ للا © | رك فلا ا ل يش يك 0

 ىلا ماءاطق
 :ك- | معا عوار سا نول 37 نايبلاب صوصخملا عاطل
 ضورغلا نايبلا هنم لقني ىذلا

 7- - 0 ! . ١ 0 ...6.باوهو ضو رفملا عاطقلا ىلا

 نيتطقن ىدعب ىواست نا كلذو عاونا ةتس ىف اضيا رصحتيف ىناثلا مسقلا اماو

 نيب اماو يَ ىتطقن نيباما عّمب هلاو هجوا ةثلث "ىلع نوكي ثلثلا طقنلا نم
 اهدعب ةفلاخلا ةثلثلادعب نوكي هجو لكىفو َر 2 ىتطقن نيباماو رن ىتطقن

 رغصاوا 2 نم ىظعا 5 دعب ذئنيفل نيرخالا نيدعبلا نميظعا ب دعب ناك نا الم [1]
 ناك نا اذكونافالتخا لصف نيرخالا نيدعبلا نم مظعا م دعب نأك اذكهونافالتخا ناذهو
 ةيسراقلا نم * تافالتخا تس لضعف ن رخالا نذعبلا نه مظعا 0



 م ةعبارلا ةلاقملا ليم 0

 اهعطقيل و ةرك مطس ىف ماظعلا نم نإ ةرادا نال هده ف ةمدق# كلذ ناب

 بيلا ىئتخم نيسوق ءا ى١ نكيلو َدْماَف اياوز ريغ ىلع ماظعلا نم اضيا - ى١
 با ةرياد مطس نع ى ةطقن دعبف لوقا ءا بيجنم مظعا ءا بيج الثم

 اهنع م دعب نم مظعا نوكي
 00٠" جرو نيرادلا ني لربما لصتلا وهو ١> -1 لصن ءاهرإ
 1 0" لأ نبا دينا نانو كف هيلع حدو فدعا. ع

 سوو

 عري 7-0 0 0 ةطيخلا عالضالا 3 نيت واستم ط ىر

 0000 2 نوك عم نموظعا د و نود و ناياقتلا , هك ع نا انام

 نم مىظعا ا 1 حمس نع 7 ةطعن دعل نذاف ل دوم نم مظعا

 ةراد معو لكشلاديعن ةمدقملاهذه ميدقت دعب و هاندراام كالذو اهنع ه ةطقن دعب

 ع سدر طقن ىلع اهيقالثلو اهيلا لطعملا ثلثمللا ىبسق جرح و لطعملا نكرلا

 ا0 ذبل دش ناك 2 ةهجق راطقالا] سان قالا لو نون يدا نكاذإ

 راو نإ قالتلا 0 انو هلت دا نب يطع نسا يراك منع

 ى1 ةطقن دعيف ر ةطقن 0136 مظعا م طيس نأ ةهجىفهلرقو رو

 5 ةهج ىف هملرقو بر نيب قالتلا ناك اذا مث 9 ةطقن دعب نم اريثك مظعا

 فلخ اذه هنم ,ظعا ناك ىذلا نت ةطقن دعب نه ىظعا َر ةطقن دعب ناك

 طقف اهجو سثع ةثلث نب رشثعلاو ةعبسلا نم ةثلثلا هوجولا لوقنف اذه نيب اذاو

 نا ةراد حمس نع لل نام ان طعقن داعبأ نأ كادو ع وفولا لاحم قايلاو

 اهعيج- نوكتنا اماو طق ناب واستم اهنم نانثا نوكي نا اماو ةفلتحم نوكت نا اما.

 كت ا ا يا يي ع ا ندر



 84 م47 ةعبارلا ةلاقملا ذه

 ىلاهتدّيلا ءاش نا ابسانتهامان هيفءالكلان وكي ىت> لكشلا اذه ىلعنيها ربلاةماقاىقىلكلا

 ىموق ىبيجة بسن فيلأت ىه ىهسيكريلا ىوعد 26 للا لوقو لكشلا دعنلف

 ثلثملا: راموا:لضنلف ري لطغملا كلئلاو 0000 كرا ناك

 ناهربلا نوناق ناكو ةداعلا ىه اك - - .ح 1ح ىنعا نكرلا راطقأ فاصناو

 هح رطق فصنو راس رو قالتو 1ح رطق فصنو ىس رتو قالتربتعن نا

 عم رو لك ةلاحو ىحطسلا عاضقلا متي تح - ح رطق فصنو د. قالتو
 طصلا ةهج ىف ايقالث ناامآ دجوا ثلث نمولخال هنيرق ىذلا 000
 نوكي ةثلثراثوالا نوكلو ايزاوش نا اماو زكرملا ةهج ىفوا راطقالا فاصنا نه

 نورشعو ةعيسوهو دثلت ىف للم ف لال بسال لصحم ام عيمجا رامتعا ددع

 رطقو ىس راو قالت نال كلذو 0 نكمب سيل هوجولا هذه عيج نكل
 ةهح قو و بيج نم مظعا 0 بيج ناك اذا ا ةهج ىق نوكي امئا 6

 هوجولا دحاو ىتاوبلا ق كلذكو ايواست اذا ام«زاوتو هنم رغصا ناكاذا ت

 5 ةهج ىف راظقالا نم هنن رقو ريل نكد قالتلا نوكي نا نيرثعلاو ةعبسلا

 هنال لاحم اذهو ف ةهج ىف هنيرقو تر بر نيدو ر هه دل رو 57 نان

 مدقنلو هنم مظعا وهامم ,ىظعا -.1 ةرئاد مطس نم ب دعب نوكي نا ىضتقي



 م6 ةعبارلا ةلاقملا جم 3

 *« كلاثلا لصف

 د سويلطل بيكّريب ةفورعملا ىوعدلا ىلع ناهربلا ةماقاىف

 ىوعدلا نمبيكز لاب فورعملا برضلا ىلع ناهربلا ةماقاق سويلطب رصنقا

 رودلا فضن ىلا بيكزتلا . ضورغفملا عاطقلا نم نينكر حرخا نا ىلع ىلوالا

 عاطقلا ىف ببكرلا ىوعد هيف ليضفللا ىوعدب نييثورخا عاطق ثدح ىتح

 هيف بيكزلا ىوعدو ا عاطق ضورغملا عاطقلا نكيل هلاثم ضوركغملا

 بيج ةيسن نه ةفلؤم 8 سوق بيج ىلا ١نا سوق بيج ةيسن لاشن ا

 ة> سوق بيج ىلا - ر سوق بيج ةبسذ نمو رو سوق بيج ىلا هب سوق

 فيصن مامث دنع ايقالث نا ىلا .ب ١ب ىتكر نم دحاو لك جرحي هناهرب

 .خ ى عاطقىف مدقتملا لصفلاىف روكذملا نايبلا ركحي نوكيف ح ىلع رودلا

 بيج ؛ةبسل نم ةفلؤم 5 سوق بيج ىلا !- سوق بيج ةبسن ثداملا

 تي 02

/ 

 سوق بيج ىلا حر ل سوف بيج ةبسل نمو 2و ره. سوق بيج ىلا حا سوق

 3 سوق بيجو هنيعب اب سوو بيجوه اح سوق بيج نوكلو 5 0

 4غ سوق .بيج ىلا 28 + لاا بيج ةيسل نوكت هننعل 0 سوق بيجوه

 سوف .بدخ ةيسن نهو رو سوق تبيح ىلا هت ناو بخ ةييببلا نم ةفلؤم

 هناالا مضولاادهو فاك ردقلااذهف هاندراام كلذو ىد سوق نصح نإ[ > ار

 اذه ةقلعتملا نيهاربلا و ىوامدلا بورَص ناعيتسا ةلاسرلا هذه ىف ضرغلا ناكالل

 نوناةلاب سحب اضياانهه ناهربلادرون ناانيلع بج وهتافالتخا ناب ء افيتساو لكشلا



 .ة ريو ١ لذي يس ا ا ل ل ل ل ل ىلا

 ا 77

 "4 2 ةعبارلا ةلاعملا ا

 انضرف دقو ل ىلع نييقالن م١1 اطخ”نوكي دشنضو ىلسسللا ١ ١ هال طخ ىلع

 هلانزاوم ١. ناكو حل م رطعل زاوه تح ط نذاذ فلخ اذه نيزاوبماا

 رثو نم دحاو لكل ايزاوه تح ط نكي ىل نا رخآ هجون و ءال زاوم كف

 1( أ

 نانوكي - مل نييزاوم ١. ىد نوكلو > مل ايزاوه ىط - ر م ةرئاد متسىفو
 ابقالت نكيل و نييزاونم اًضنا نانوكيأ .ال نايزاوملا سط ىاط اًسضإ و 00 |
 طن ةيشن اب شل قو ا رتول زأوس كس 0 ا

 سوق بيج ىلا ,ب سوق بيجت ةبسن نكل ء.ك ىلاط تن َةَبْسنق |1 لا
 ةبسنك ءر سوق بيج ىلا رب شوق بيج ةبسنو آط ىلا طا 30303
 تفشنتك ١ سوق بيج ىلا 0 سوق بيج ةبسنو كد ىلا حان

 نيوع بياطواتب 1 بول بيجو لوك م هار سوق بيج ىلا 0-50 سوق [

 امهو ع. دوم وه .- سوق بيج ناو دوعوه - ١- سوق بيج نال .-
 ةبسن نوكتو .ناب واستم امه نذاذ نييزاوتملا -م .ا نيب اعفو دقو نا زار:

 ىلا رب سوق بيج ةبسن نه ةفلؤم 1و. سوق بيج ىلا ءب سوق بيج

 سوف بيج ىلا .- سوق بيج ةبسن نمو اهل ةيواسملا هر سوق بيج
 نيتبسنلا نم ةفلؤم ةامدملا ةبسنلا نذاف بولطملا وهو ةاواسملا ةبسن ىه ىتلا اد

 هاندرا ام كلذو تاريدقتلا عيج- ىلعنيتروكذملا

 سوق لطعملا نكرلا ناكامأكف ىلوالا ىوعدلا ٌبورض ا ايلول
 لثم ةقايسس ىلع ناهرنلاورع اي لكشلا ناك .ءاث لطعملا شلل

 ناك ا لطعملا ثلثمللاو رس سوق لطتملا نكرلا ناك الكو ذا 000

 نا ىلوالاو ناك مي ناهربلاو لكشلاو طقف ةهلا قالتخإ بس توافتلا

 اهليصافت مالكلالوطنال



 م6 ةعبارلا ةلاقملا جو ظ ا

 | لإ سويس وابل رك 21 تاتك نع ىل والا ةلاقملا نم ضع قاتلا اكشل اف نيبال كالذاو

 م ةطقش م 02 - طق فضت اينحرخا اذا وأ ةيسانتم ١ طاق مالا راودلا

 مهقتسملا ”ديكم طع ثلثلا لا كس طقن نوكف نا لعن موتو قالبلو

 و ةرئاد مطس ىفو لطعملا ك ثلثلإ منيمق راوا 11 ثلثم عطس ىف اهناوكل

 0010 ديس اهنق ناوكو نمل رع لا لن عا طق ثدحف ةلطعملا

 00 دلو ال لأ ل. ةمسن ةببسل نمو 1 0 0 ةبسل نم ةفلٌؤه اذ

 لآ ك2 نا ةبسنو اا بيج ىلا ىد ب سوق بيج ةبسنك اط ىلا
 1 لأ 0 ةيسنو هر سوق بح ىلا 1 ا شوف نسل ةينننك كج

 ناببلاب صوصخملا عاضقلا ىف ٠١م سوق بيج ىلا م, سوق بيج ةبسنك
 ةفلؤم ١و سوق بيج ىلا ءب سوق بيج ةبسن ءبوم عاطق ىنعا

 00000 آنا سل ندوب هر "سوق بح ىلا ندب. نيوق تدنحا ةيست نم

 سوف بيجو حران عاضق وه ال ضورغملا مادطللا 0 م نسوق بيج

 ' 0 0و رودلا تنصت نع اهباك ىف ىلا وقود لموقا بيحاوه مع
 ول هيرو هب ضورغأ | عاطقلا ىف نذاف كالذ للا سوق بيع ره

 سوق يح ل نت نارك بح شمل نب هفاوم 8 سوق بيج ىلا 0

 بولطملا وهو 54 سوق سببج ىلا 0 سوق بيج ةبسل نَهاو- هر

 قرباد ىئصن م يلف -ح ديلع ئذلا رطقلا-فصنلاب زوج ٠ 1 ١رتوؤبلك نااما

 ا سر 2 كسا لوقنو - م رطق لصنو ىم اي ًاضيا حرم دام

 ىلع نكيلو ةطقن ىلع ايقتليلف ايزاوتب مل ناامهنال نانزاوتم -ىم ةرئاد حمس ىف
 اا ةرا دوال نا جيلتم سطس ىف م1 ل طم نول دييجو ل ةطقن
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 ند هب كي. ف - دلع دكا 3

 2 1 يحتسا »وه ءاساالب :

 ا 7 ةعبارلا ةلاعملا /

 0 لمنزل ثلثملا .تا كلي لدعلا نكرلا 3 سوف وكف |

 0 كلل هر * اطمقن ىلا راطقا ناضنا هس هجولا ىلع

 ملمس ىفاهنم دحاو لك ةلاحمال نوكيو - حرح ء- طوطخن ىهو لطعملا نكرلا

 ثاترتو نوكيو لطعملا ثلثملا عالضا ىه ىتلا ىسقلا اهنم ىتلا ثاودلا نم ةرئاد
 رثوو ىح رطق فسن نوكلف مطسلا كلذ ىف اضيا علضلا ىه ىتلا سوقلا
 نصا تاو ةطقن ىلع ايقتليلو نايقالتي 12 ةرئاد مس ىف اههبلك 1 ب

 نوكلو تح ىلعنايقالثي .هد 0 ىف ناعفاولا هت رو رح رطق
 ايقالت نأ اما احرخا اذاف ١ ٠> ةراد مس ىف ء!. رثوو >ح رطق فصن

 ايقالتملو 1ح ةهجا ةهج ىف ايقالت وا ه> ةهج ىف ايقالتب نا امافايقالت نآف ايزاوث وا

 ىف ةعقاولا :ل كخ  طقنف .ةروضلا هذه قاك و طّقن ىلع .- ةهج ىف الوا

 هعالضا ىلع اعيج- اهنوكل لطعملا ثلثملا راتوا نم ةثداسملا ءان ثلثم سطس
 ةراملا راطقالا فاصنا ىلع اموكل لطعملا نكرلا اهنم ىتلا -ر و ةرئاد ملمس ىفو

 نوكي نييوتسم نيحطس امنوكلو كرشملا امهلصف ىلع ايعج نوكي اهيلع طقن
 نمو هنم ثدحو مقتسم طخ لكح دم طضف اهقتسم المخ امهندي هكزشملا لصفلا
 اذ ىلا "لى. هبسن هلع نوكرو نىسطسلا تدر ب عاطف هللا رانوالا

 طن هيض“ نكل 1للا كد هيد ءكح ىلا تحب ةبسن نم ةفلؤم

 ىلا 22.ب ةبسنو او سوق بيج ىلا ءب سوق تيبج ةبنإ 030

 ١ل ىلا له ةبسلو ءر سوق بيج ىلا رب سوق بيج ةبسنك
 ةثلاثلا ةلاقملا ىف نيت امم كلذ لك !ح سوق بج ىلا. سوف ب 0

 سوق بيج ةبسن نم ةفلؤم ١و سوق بيج ىلا رى سوق ببج ةبسن ند

 ا سوق بيج ىلا -., سوق بيج ةبسن نمو هر سوق بيج ىلا ران
 ىف -ح هيلع ىذلا رطقلا فصنو ه١ رتو نيب ةاقاللا ناكناو بولطملا وهو
 نوكيلةركلا مطس ىلع ةعقاولا تاماطقلا نم رخا عاضطق ىلا انحتحا ح1 ةهج

 عاطقلا اذه ىلا ناببلا كلذ لقنب بولطملا لضح وعاطقلا كلذب اصوصخم ناببلا ٠

 ايقتلي نا 21 1 ىسوق نم ةدحا و لك حر نا هيف هجولاو ضورغملا

 ةرادفصن 00 ع ىسوقنمةدحا و لكن وكي و 1 ةطقن ىلع ىرخالا ةهللا ىف



 م6 ةعبارلا ةلاقملا لهجوم م

 اه نينتام لثع نيلطعملا ثلثملاو:نكرلا الوا نيعن نا بجنو :بيترلا ىلع ىلوالا

 ىسسقلا راثوا ىه ةيفتسم لوط لطعملا ثلثملا اياوز طقن نيب لصن مثره
 ىلا ةيعتسم لوطخ ةثلث ةركلا زكرم نم حب رك لطعملا ثلثملاب ةطيحلا ثلثلا

 قالتلو ةركلا راطقا فاصنا ىهو لطعملا نكرلا ىلع ةعقاولا ثلثلا طقنلا

 رثو ةطقن ىلا لصي رطق فصن لك قلتف لطعملا ثلثملا ىسق راتوا طوطملا هذه

 فاصنا نيب ثدحب و ةلاحمال دحاو نكر ىلع ةطقنلا كلت نه عقب سوق نه

 ١ ثداحلا ثلثملا مطس ىف اعيج عقت اهتاعطاقتلطقن ثالثثلثلا راتوالاوةثلثلا راطقالا
 ' نوكتف اهنم اًوزج لطعملا نكرلا نوكي ىتلا ةرئادلا ملطس ىفو ةثلثلا راثوالانم

 لوصالا باتكىف نيب دقو نيحطسلا نيب كريشملا لصفلا ىلع ةعقاو طقنلا كلت
 كِذف اهعتسمالمخ نوكي امناننب وتسم نيحطس لكني كزيشملا لصفلا نا سديلقال

 ” اللا نهو ةنه ثدحم و يفشم اطخ ةوكذملا ثلثلا طقنلاب راملا طخلا نوكي

 ةفلؤملا بسنلا نيب ىحطس عاطق لطعملا ثلثمللا ىسق راثوا ىه ىتلا ةثلثلا

  تامدقملانم ةناعتساب هيف ةعقاولا ةفلؤملا ةبسنلاب ىركلا عاطقلاىف ةعقاولا

 راطفالا فاصنا دحال اب زاوم ةثلثلا راتوالا دحاناكن اذ ةثلاثلا ةلاقملاىف ةروكذملا

 00 1|[ نمو اهلا دي واسم هنن نم ةفلؤم بست هف تعقو هش ةرثعلا

 عاطقلا نكيلف هتنبب اهف نيب ام اهفالخ نمو ةبسن نم فلاتت ةاواسم ةبسن وا

 ملكتنلو ىعطسلا عاطقلا ىلع تناك اي رودس ا طقن هيلع الكش ىركلا
 و رلا ىلع ىوالا ىوعدلا نم سويلطب ليصفت فورءعملا برضلا ىق الوا

 بح ةبسن نم ةغلؤم و سوق بيج ىلا 5: ب سوف بيج ةبيذ لوقنناوهو

 اد سوق ىلا ٠- سوق بيج ةبسن نمو هر سوق بيج ىلا رن سوق



: 

 100 5 د 0000

 5 منا دمع نفل هنن“ ل ص

 ىف كيل ل لل كيو ندع 4 : انبي

 و ا ةعبارلا ةلاقملا ولا
 تي

 1 لن عمرا اقام طاع يزعل م >ح حوا مجرم

 ًاعبار اعاطق طاح حج 2000 ىئلثم عمو الا اعاطق 205 هوا لشن مشو ايا ١

 عطاقن نم ةركلا .طيسب ىلع ةثداحلا تاءاطقلا عيجج نوكت هتش تاغبرلا ن0

 الثمرخال اي واسمواريظن عاطق لك نوكي نكل اماطق نورس عوةعبرا دعب رالارراودلا

 راز م نكر َن طاح > ب لكشل ابواسمو اريظن اوكي ءاهرالم عاطق :

 ' ةلاقعملاق سوبس وذ ٌوان هنيب أك ةرك طيسن ىلع ناعقت نيديظع لك فصانت بوجول

 ءاررشملا حرانقلا اذاوةرتادفضن تدع ر اضياوهنمرسشع قاتلا ل تشل ١

 نكر نا نيس :هلثم و نيعاطقلا ىف تدع نكرواشم 0 نكحر قب

 نكمل هوا :نكرو بلك نكرلا رأ نارف 11 نكرلواسم هم
 نيعاطقلا تاثلثم نم نء ريظن نيثلثم لك ىىلضنا نيبت كلذلثع اضياو - طك

 نيمو 5 واسنم نيتريظن نيتبواز لك ناوناي واستم امهيعإ ره نه نيعب رم لكو

 ىنثالل ري اظن نوكت ةروكذملان ب سثعلاو ةعبرالا نم اءاطق رمشثع ثا نأ كلذ نم

 اهيلع لقشت ىلا ىسطسا| عاطقلا طوطخ نيب ةعقاولا بسنلاو ىرخآلا تع
 ؛اانه ناكاك عاطقلا اذه ىسق تويج نيب انهه عقن ةروكذملا ةثلثلا ىواعذلا .

 اهيلع نيها ربلا ىف ملكتنلف اهتداعا ىلا انب ةجاحالو *ىشىف فالتخا ريغ نم

 * ىناثلا لصفلا ©

 د برض ىلع ناهربلا ةماقا ىفو ىلك هجو ىلع نيهاربلا ىلا ةراشآالا ىف

 د6 سويللا ليصفت فورعملا ىلوالا ىوعدلا نم دي
 تسسلم

 اندازا 5 لوف ةتلتلا يل راسدلا ف ةعئاولا تيتلا نا 0 نايف 0
 نيتبسن نم ىركلا عاطقلا ىف نيسوق ىبج نيب ةعقاولا ةبسنلا فيلأت نين نا



 --1 ةعبارلا ةلاعملا قو 0 1

 000 د دا ةهكسلاو |: ءر ركل كلو لاش نا ىه لوالا ةرادلا
 | ةلابلا ةريادلا نم م ىلا ةلسلاو رج حج حن تمم در ىه ةياثلا

 5 هو ىه ةعبارلا ةرئادلا نم ىتلا ةتسلاو ١ حط طحح كتحي2 نو وأ

 علو > ط لان عيرمو تموا عيرف ةئسلا جباسي لا امآ و عمم قيل لع حا

 تاثلثملا اماو حر كاط عب مول لك نم عيرمو بارو ده عارم اه حد

 رب كحمل' كلثمو نونا تلع هو منو ثلثمو دا كملثمو ا دلك ةناغلا

 000 اةوازلا نأ رعاظو كوز ثلطو ءر عا تلثمو -داط ثلثكو
 ءا ء ىثاثمىف امااتعقو امنا ! دنعناتلباقتملا نات وازلا الش ةسناحجتملالاكشالا ف تعفو

  لاكتالا نيب تعقو ةكزشملا عالضالاو -ح.امساو ىعبرمىفاماو ح تا
 اذه ررقت اذاو موسا عبرمو بدا ثلثم هيف كّيْشأ ب١ علض الثم ةقلاخلا

 نم نيرواحي“# نيعلض ىلع نانوكي نيثلثم عم تاعب رملا هذه نم عبرم لك لوقنف
 ةعطاقتم ناكرا ةعب را ىلع هلاتْشال ىسطسلا عاطقلا ةئيه ىلع عقب عبرملا عالضا

 تاثاثمةعب راو نك. ر ىلع اهنم ثلث لك اسوقرسشع انثا اهنم ثدحن طقن تس ىلع

 لكشلاف' سم اهث لكشلا كلذ ىف ليقام ىلع ةلجلاب و طوطخ ةثلث' دحاو لكب طيخم

 ىركلا عاطقلا وه نيروكذملا نيثلثملاو عبرملا نه ثداحلا

 هنيعب ىعطسا | عاطقلا لثموهو اذكه تناكهيف نب رواحبملا كارب ا ىلض

 3 ظ ب

 ميس . ىلع نوقتسم لم وطخ نم فلات . ةلانه: لكانشلا ازاء زهاو ديحا و * ىثىفالا

 عالضا عبرم لكل ناكاملو ةرك مس ىلع ماظع رءاود ىنق نم انههو وتسم

 سس ويسرا ال ا الا او ا وي اح و وضعو

 5 نم يس مرش اج حاولوا داس هما وبا ع

 قم 2 0 مي اب ل ب لل 01 ىلا ب 2 44 ل



 مسوؤسأ هه دس مس اعمل قلو عملا 5 ٠

 50 احلل 00 0 3

 د ةعقاولا بيبنلا 1 ماعدا 1 :راغألاب وى ركل عادتلا ل

 + وينه سوس مل تيس هوس 1 2 2 55 . 0:

 خ71 1 يح 1 : مخ 0 ب 5

 3 هبه 0 00

 7 ا
١_3 

 اجو نو لكشل اعلض دحاو لكن رك ا
 تاعبرم اهنم ةتس امسق ريشع ةعبراب ة ةركلا ملعس مقتي وا

 ا بلت نيد ايف ةروكذملا عالضالا نم علضا لك نوك و تا 1

 نوكتف لوالا لكشلا عون نم رخآ لكتب نم ةيوازا هياتم لكش نم ١
 ثيذكو اهعالضا ىلع تاثلثمل ةيقالمو اهايواز ىلبع ةيقالتم ةن
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 اذذ دم ةراد ىمهعب نار د تا هةر



 -- ةثلاثل ا ةلاقملا عم و

 سال هجولا ىف اك عبرلانم زكا سوقا (سبا سوق فصن ) لضافت ناك نا
 لصحاف عبرلا نم ( ء- ظخ ) لضافتلا مامتبيجو ىلاتلا لصاح( 0 ١>

 ىف اك عبرلا نم لقا ا سوق فصن ) لضافتلا ناو ( "0 ) ظوفحلا وهف

 . طخ )تيجو ىلاثلا لضاح ( - ١ طخ) نيب لضفلا اندجو ىلوالا ةثلثلا هوجولا

 عبرم عوج رذج ذخان مث (ء١ طخ ) ظوفحلا وهف لصح اه لضافتلامامت ( ى-
 ب رمص ند لصاخلا مسقن و لضافتلا (ت ب 9 طخ ) بيجعب رهو ظوفحلا (ءا طخ )

 حرخاخ اع يطا هنا ىلع ا(ت)نيتس ىقلضافتلا ( كو 5 طخ ) بيج 7

 ةمولعملا( ءب سوق: فصن) سوقلا اما وهف هسوقن ١( ةياز بيج ) بيج وهف

 (0 لالا ءدج ولا ىفا كلاقاو- يرغضل» نسوقلا رهو عذقملل ةرظن يرفع ىلا
 ىرغصلا سوقتلا (- ١د/ سوق :فصن:) مامئاماو ىلاتلا لصاملا لضفلا. هيف ناك

 00 ادام بك لضفلا هيف نك ىذلا لوالا محؤلا قكاذو نودلا كصتينم
 تناك ىتاثلا هحبولا ىف ؟ لضافتلا مامت بيخو ىلاتلا لصاح ىواس .نا اما

 فصن ) ناك نا ورودلا اعبر مدقملل ةريظنلا ىرغصلا سوقلا (- ب سوق .فصن )

 عومجج رذج ذخان عبارلا هجولا ىف ايرودلل اعبر نيسوقلا لضافت ( ن١ سوق

 رذللا (س١ رطق) كلذ ىلع ميقن و .ىناتلا 6 رطقو ) مدقملا (ر- رطق) ىعب مع

 (-ن فصن) لب ا نيتس ىف رطقلا ,فصن مدقملا بريض نم لصاحلا
 اهيف نوكي ىتلا ىنعا ةروصلا هذهو ل انههو ىرغصلا سوقلا بيج
 امل ارثك ةسوحلا ل لاعالا ىف عقب رود عبر |يهنس لضفلا وا نيسوقلا عوج

 بيجىلا سوق بيج ةبسنك لان ىلا مدقم ةبسن تناك امل لوقن نأ وهو رخا ناب

 عب م ىلا سوق بيج عب د ةسلك لاثلا عب م ىلا مدقملا عب ىعدبسن تناك اهمامت
 ةبسنك امذحا عب مغ ىلا لانو مدتم ىعب رم عوج ةبسن بيكزلابو اهمامت بيج

 دحا ىلا رطقلا فصن عب ع تعا اهمامت ةبيجحو سوق تيج ىعل م عوج

 فصن ةبسنك كاتلا وا مدعملا ىلا لاثاو مدقم ىعل م عومج رددج ةبسنو نيعب رملا

 ةهآفو مدقت لمعلا نوكي و .ايهمامت بيج ىلا وا سوفلا كلث بيج ىلا رطقلا
 000000 نيسرف نعام يوقف ةقرغم 'تولطملا نوكت تح نيدت لاعالا هذه
 ةبشن دعب اهف نيب [ك عاطقلا لكشلا نم ريصي و مولعم امهنعي لضفلا وا اههعو

 بولطملا جارذتسا ىلا قيرطلا نوكيف ةمولعم ىرخالا بيج ىلا امجدخا بيج
 معأ هللاو هيلا لصفلا اذه ىف انآموا ىلا هذه هليعب



 5 مد ةثلاثلا ةلاقملا لجو

 هحولا اذهل لوالا لمعلا 5 سعا وم 0

 وهو رطقلا فصن )نيتس ىف ةمولعملا ةبيننلا ىلا ١-( طخرطق ) برضي '
 با ىلع طخ ) هاني لصح اخ ( رح طخ رطق ) مدقملا ىلع هعسقن و (

 عبرلا نم رغصا (ر ١ سوق فصن) نيسوقلاعوجت ناك ناذ ىلاتلا لصاح ( نوتس
 عومجج مامت بيج (ى- طخ )ىلع (- ١ طخ )ىلاتلا ل صاح دب زن سماخلا هجولا ىف [ك

 ردا سوق) عومم ناكن او ( ١ طخ) ظوفحلاب غلبملا ىمبيو عب رلا نم نيسوقلا
 نيب لضفلا ذخان ثلاثلاو ىناثلاو لوالا هوجولا ىف اك عبرلأ نم ربكأ ( نيسوقلا
 لصح اخ عب رلا نم نيسوقلا عومجت مامت ( ى- طخ ) بيج ىلع ىناثلا لصاح

 طخ) بيج عب ىمو ( ١ طخ ) ظوفحلا عب رم عمجن مث ( ى١ طخ) ظوفحلا وهف
 لصح اممسقنوهرذجذخانو ( نوتس - ب | ىلع ١ب طخ ) نيسوقلا عومم ( تال

 نيتسىف (رطقلا فصن ر١ ىلع نا) نيسوقلاعومم (ت ء طخ ) بيجٍت رض نم
 لضفلا ناك نا رظننو ١( ةيواز بيج ) بيملا لودج ىف هسوقن جرخاخ هيلع

 ىه سولا كلت(-١ب سوق فصن )ناك ثلاثلا هحولا ف 5 لإ

 عومم مامن بيل لضفلا ناك ناو مدقمل ةريظن تناك ىتلا ىهو دب ولطملا
 سوقا مامت ( -1ب سوق فصن ) سوقلا كلت تناك لوالادجولا ىف اك نيسوّتلا
 سوقلاتناك ىناثلا هجولاىف ك ايواست نآو رودلا فصننم ةروقذلا 0

 (ب-١ سوق) نيسوقلا عوج ناك ناو رودللاعبر مدقمأ ريظن ىه ىثلا ةبولطملا
 مدقملا ( ب رطق ) ىعب رم عوم رذج ذخان عبارلا هجولا ىف اي رودلل اعبر
 ىلع رطقلا فصن نيتس ىف مدقملا برض نم لصاحلا مسقنو ١-( رطق ) ىلاتلاو

 ةجرامللا سوقلا نوكتلٍب يملا لودج ىف هسوقن حجرخ اخ(نا رطق)رذا كلذ
 لمعلا مامت كلذو مدقملل ةريظن ئه ىتلا ةبولطملاىه( -ن فصن)

 « ىناثلا لمعلا ةصاؤم

 (- ب وهو رطقلا) دعب نيتسىفةمولعملا ةبسنلا ١- طخ رطق ىلا برضن
 سوقا اريظن نوكي ىذلا وه مدقملا نوكي نا طرمشب( ب> رطق)مدقملا ىلع همتنو

 مث ىلاتلا ل صاح وهف ( نوتس برا ىلع )١- لصح اف ىرغصلا (س>- سوق )

1 0 

 تفر
00 

3 | 



 ظ عمي مامت بيج 9 7 دقي دهر قار نسال سرس دولا طوطللا
 ّْ هيف رظنيلف نيسوقلا
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 2 م76 ةثلاثلا ةلاقملا هجم

 فضن بيج -ح طخ هن صقنر و .ل طخ ةعسقلا نم رخام فعطيو ٠١

 ظوفحلا عب رم عو# رذجذخأن مث ,ح طخظ وفحلاب هيعسن قداح هنمنيس وقلا نيب لضافتلا
 برضيو رودلاعبر نهر ح طخ نيسوقلا نيب لضافتلا فصن مامت بيج عبرمو
 هسوقنحرخاخ هر طخرذملااك إذ لغوعمتلو طمللا فصننيتس . - طخظوفحلا

 نيسوقلا نيب لضافتلا فصن حرخام ىلع دب زنو هرح ةيواز بيملا لودج ىف

 سوقلاىهف قب اخاضيا هنم هصقنو ىربكلا ر.ب سوق سوقلا ىهف غلباف
 بيج ناكاذا انهه متبامنا لمع ااذهو بولطملا لصح و ىرغصلا 1- سوق
 سوقلا بيج ناك نااما ىرغصلا سوٌلا بيج نف مظعا ىرتلا سوقا

 روذلا فضصن نش .ام«نامت انذخا ريكا ىرغصلا سوقلا سيح و رتسا 000

 سوقلاىىه ىرغصلا مامتو ىرغصلا با سوق سوقلا ىه ىربكلا مامت نوكيف

 اهيلاثو ةبسنلا مدقم نوكب ىتعا نابي اىوانست ناو لمملامتو ١- سوقىربكلا
 فصن نم لضافتلا مام فصن انذخا لب لاممالا هذه ىلا مجحت مل نيب واسم

 ىربكلا سوقلا ىه رودلا: فصن نم اهمامتو يرغصلا سوقلا ىه نوكتف رودلا

 * قارع نب رصن يباريم الل رخا هجو

 نينللانيتل وهلا نيسوتلا افعض اهنه ب ١- سوقنا ردقتو ةرث آد مسرأ
 ح با ىسموق نا وا ناتمولعم ىرخالا بيج ىلا اميدحا بيج ةبسنو اه45 و2

 با نسوق فصن وهف ىرخالا ىلع امتدحا لضف نيتللا نيسوقلا اًنعَص - ل

 وهىذلا با رتو نوكيف ا. حت نا راثوا لصنو ناتمولعم امي ةبسنو

 ارثوو امولعم ىرخالا ىلع اميدحا لضف رتووا نيسوقلا عوج فعض رئثو

 ىلع ى ةطقننمجرخو نيلوهجزيأ وجيب: فمض|رتوامه نا
 حراح عشب نأ اما هحوا ةسج نم: هعوقو ول الو ا ا رثو

 اماو ثلثملا لخاد عشب نأ أنك ا[ ىلع قبطن نا اماو ١. ةهح نم ثلثملا

 نوكي ناّريدقتلا ىلعو - ةهج نم اجراخأ عقب نا اماو -ت ىلع قبطني ْنآ

 - ب نوكي هب :ىذلا.رادقملاب - نا اعلض ةياوازلا متاقلا - .5ب ثلثم ىف
 اضيا راذقملاكلذن ١ نوكت ةمهولعم -ا ىلا -ن ةبسن نوكلونيمولم
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 هر ح ثلثم ىف مولعم -ن فيصن مام بيج رح و مولعم همن امولعم
 جرح ةيوازو ةمولعم 01 ةيوازف نامولعم هج رح ا ماعلا

 سوقردقب ىهوةمولعم ار ةيوازف مولعم - ب سوق فيصن ردّشب ىه ىتلا
 202 دس نازهلظف ءادراام كلدو ةمولعم نأ نسوكو ةعولع نهفادا
 ”0 انا هع كم[ .ناكك ناو ١ هيج ىف ءاقتلالا ناك, دنا .تيح نم مظعا ناكنا

 رلتللا ايفا وع رولا نكشل انركتما كنود ,١ دع ىف

 1 ناهربلا نع هدرحم لؤالا لمعلا ةلمأ ومو

 اهيلاتىفواةمولعملا ةبسنلا مدّقم ىفنيسوقلا عوج فصن بيج حاس طخ برضن

 -. طخ فعضنو اهيلاتو اهمدقم عو# ىلع لصاحلا مسشنو مظعا ناك انما

 طخ ظوفحلا هي“ قيام نيسوقلا عو# فصنبيج هنم صقننو ةعسقلا نم عيراخلا
 رح طخنيسوتلا عوج فصن مامتبيج عب رمو ظوفحلا عب م عومجرذجذخأنمث حو
 حجرخاخ ر. طخ رذملا كلذ ىلع هعستنو نيتس ىف ظوفحلا برضنو عبرلا نم

 مو فصن لع حر. ةيواز سوقلا كلت ديزنو بيلا لودجيف هسوقت

 سوقلا وهف لصحاخ هنم اهصقتن و ج١ ح ١ سوق ىربكلاس 8 لصحاخ نيسوقلا

 نيسوعلا عوج ناكاذا لمعلا اذه 2 امناو هاندراام كلذو ا ىرغصلا

 عوم ضرف نااما كلذك الا دج لا لاعالا ىف عش الو رودلا فصن نم لقا

 "عزو لك ناكو زر ودلا نم لئاوب رودلا تنيضت نمؤك ١ 22 ن سوق نيسوقلا

 تْيَساَخ رودلا فصن نم امهنم ةدحاو لكانصقن رودلا فصننم لقا امهنم

 تيقبامو - ب سوق ىربكلا سوقلا ىه تناك ١ ب سوق ئرغصلا سوقتللا نم

 ناك ناو بولطملا لصحو ىد سوق ىرعصلا ىهتناك ١- سوق ىربكلا نم
 ..هجولا اذهب نيسوقلاةفرهم نكمي ملهلك رودلاوا رودلا فصن نيسوقلا عومجت

 1 ناهربلا نع ةدرحم ىاثلا لمعلا ةصاؤم 0

 ىلابتلا و م دعما نيب لضفلا ىلع لصاملا ميسيعيبو مظعأ ناك ام« اهيلات قوأ



 ةا/ ظ --4 ةثلاثلا ةلاكملا قو

 زكي ةمؤلمت 213 خان سوق نوكلف ران رد لصيو ان ىلع خر دوم َر ةطقن

 ةهولعم ١- سوق بيج ىلا: ١ب سوق بيج ةبدث نوكل و امولعم - با رتو
 - ب ةبسنو لك نهد[ كحد ةبنسنك نكيلف ةيوام 0 ينس او

 فصن حت ناكو مولعم - . و مولعم ءبف كح دم ىلإ لأ ةبسنك ءتولا
 ىفو مولعم سب سوق فصن ما تملا أ حر و مولعم حدف انوثعيا 6

 ةيوازف نامولعم ةئاقلاب ناطيحللا رس ح٠ اعلض ةيوازلا متاقلا حر. ثلثم

 ةيوازف ةمولعم -١ب سوق فصن ردن ىه ىتلا حرس ةيوازو ةمولعم رو
 ةمولعم ١- سوق قبتو ةمولعم !ب سوق ردق ىهو ةمولعم ةيقابلا ادت
 هاندرا ام كلذو ًاضيا

 انعام تياكو اهل :تانتوم لني وفةر أد قف تعبطلا اذا ًاضياو ٍْ

 لضف ناكو طيملا فصن نم رغصا امهم ةدحاو لك كاك ةطقن

 ةيوالفا ىرخالا بيج ىلا ام4!دحأ بيج ةبسلو ةمولعم ىرخالا ىلع ام#!دحا

 نقلا ادا تأ ىسوفي تأ ةياذ ق ان وكلف ةمولغم امههنه ةدحاو لك تناك

 بيج ىلا 2 بيج ةبيشو امولعم اها لضفلا حان -ن سرك نكلا أديم

 ا 58 تا سوق نم هديناو كف ا مولعم :- ؛ ًّ

 . ىلع ايقالت ناىلا - نارتو جرختو هجارختو ى1 رطق لسن هلاهرإ
 رد خاب نؤكلو 2 ل 300 >< اب ىلع 0 2 2 ا

 مك ةيسلو 0 ل 7 ل ةمايلطم نيل ىلا هان هبا ةبسلف ًامولعما

 طع. ناهز مولعم هو :مولع.بف ناك لا اكط طاطيسفل ها ا

ُ 

 دل
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 ىذلا ىلا مولعملا علضلاةبستك ىرخا ةيواز بيج ىلا مولعملا علضلااهر و لا

 ةمولعم عالضالا ريصتق ىرختلا ةناوازلا رواوه

 نايقابلا ناعلضلا فرع اعلض ونيت واز مولعملا ناكناذتاثلثملا رئاس ىفاماو

 امهن»# ةيوازلا نكت مل ناف ةيوازو نيعلض ناك ناو ةيوازلا مئاقلا ىف هانركذ امب

 بحل ةبسنك رخالا علضلا ىلا ةمولعملا ةيوازلا زو ىذلا علضلا هسن تناك

 اي وازلا تفرع اذاو رخآلا علضلا اهرتون ىتلا هي وازلا بيج ىلا ةمولعملا ةيوازلا

 مولعملا ناك ناو ماك اهمكح ناك ةللد#"ةي وازلا تناك ناو قابلا علضلا تفرع.
 هب فرعتام لثمب ايوازلا فرعت مث هام لثم دومملا جرذسا ةثلثلا عالضالا وه
 انهه تاثلثملا ىف مالكلا متنا و مئاقلا ىف

 مم هك هه 5 ه4 4 4«

 كانا لصفلا 9
 © اهتفرعمالا عاطقلا لكشلا ةدئاف تال ىتلا نيناوقلا ضعب ىف

 اعم انناكو مولعم اههع وجت َدطَقن ىلع ةرءاد نم ناتفاتحم ناسوق تلصتا اذا

 انولغم ىرخألا ف بيج ىلا اه©دحا بيج ةبسن تناكو اهطيحم فصذ نم لقا

 1-0011 هلل ىسوق - تا ةراد يف انوكلف دام ا دمر ع

 ةيسن نكلو ةرئادلا فصن نم لقا وهو ًامولعم -١ب عوجي نكيلو ا ىلع

 ىسوق نم ةدحاو لكف لوقا ةمولعم ١- سوق بيج ىلا ا سوق بيج

 وهو زكرملا نمو ه ناعطاقتف ى١ زطقو كارو حر“ هناهر
0 
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 مام ىنعا عبرلا نما ا ع بيج نال 1 ةيواز يجب اذ ناو ةماق

 ةيواز نوكتب 1١ ثلثم ىف اضياو ب'ةيواز سبج |[ الت لا

 1 ا ةيواز بيج راك فو 7 ا ةيواذ مامت َح

 مخ ىلا ألا نيس نوم طول قلثم هاشنلو دس تيح

 نوكت ركحا .ءا كلثم هاشتلو انا طا لآ رطقلا اق 3 0 ا

 ةيرطضملا ةاواسملابف .1 لب زطقلا فسأ ١) لأ كح ا ةبيسشك |4 | ١

 دا ىلا < ةيواز تبيح وه ىذلا [2- ةييلكا -1 ىلا تا علض ةيسن

 هاندراام كلذو سن ةيواز بيج وه ىذلا

 ةيزكرملاب وازلا فاصناةيطيحلا ايوازلاتناكامل لوقنةمدقملاهذه دقت دعبو

 كلذل واهلي واسملا ةيزكرملارادقم ةيطيحلا ف صن ناكو ةدحاو سوق ىلع اتناكاذأ

 3 ا امنا ايا وزلا نال رودلا عب رزكرملا ىلع ةشياكلا ةماقلارادتمن وكي

 لا سوق نوكت امهموق ىواست دنع ةيطيحلا فعض ةيزكرملا تناك اهكف

 1 ةيظيحلا فصن سوق نوكي كلذلف ام#واست دنع ةيزكرملا سوؤقينعض

 رودلا بصن ثلثملا ايواز عيج رادقمو اهل ةيواسملا ةيزكرملا شوقك اه |10

 رانوالا لدن ايوازلا ريداقم ىف بويملا انلمعتسا اذاو راثوالا فاضنا بوشآو

 قيرطب هعالضا انفرعو ب وازلا تاق ثلثم ناكاذاف تايزكم اي وازلا نوكت

 نسمح ىلا :رطقلا فضن ةنيسيك ا رخآ علض ىلا ةعاقلا رو ةيشس تناك بويملا

 لعيف ناعلض ثلثملا نم مولعملا نا ىلع الا رخآلا علضلا كالذاهرثو ىلا ةيوازلا

 ةمولعم هب وازلا ريصت بيدملا نمو انهه ركذ امي ايوازلا لعتس م مدقت اي ثلاثلا

 ةيوازلا بيج ةبسن تناكو ايوازلا انفرع ةيوازو اعلض هنم مولعملا ناك ناو

. 
1 
 ب
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 ايا ا وهف جرحي ا ثيعتس لل بعل و 4 1 عل مه نيدو الثم -ن دع نب

 0 با عبرم لضف رذج ذخال - ب ىلع ١ نم حراخلا دومملا مقومو :

 علا عقوم نيب نوكي امو ١ تا ا 239 دوما وهف

 1 اهنم فرعي و امهاباوز فرعيسف اناوزلا امتاق ناثلثم 2 ن ىيواز نيبو

 اهل مدقنلف بويلاو ىسقلا قب رطب امارات والا وىسقلا قبرطب اذهف 0 ثلثم

 ىتلاةي وازلا بيج ةبسنك هنمرخا علض ىلا ثلثم نم عض لك ةبسن لوقن نا ىهو ةمدقم

 ثلثلا نكيلف ىناثلا علضلا اهرتوب ىتلا ةيوازلا بيج ىلا لوالا علضلا اهرتوب

 سوق ءد دعبب و > زك ىلبع مسرت ونيتس ى> ريصينأ ىلا ب جبر هناهرت

6 

 3 ١ ع 2 ١ ا

 "0000 2 لع ر. دوع ٠ نم نم حرخو ىلع اهاقلت نا ىلا !- ح رخو. و

 دم ور ع ىلع مسرب ناس ع ب ح تريصينا ىلا - ب جرح اضياو ب اةيواز
 تس ط دوم ط نم حرخم و ط ىلع اهاقلت نا ىلا !ب حرخت و ح ط سوق حن

 0١ داب تن هدفا لها نم عض وتعدا ةيواز بيج وهف 1 كل

 ا 1 طسلل لا لا نأ ةسن نوكت تحبط لانا كلم هاشتلف

 0000000 لإ لآ ةيسل نوكت - رمالا شلت ةياقنلو كح ل ىلإ رطعلا

 ٠ ة دل هي رططملا ا واسملابف :ىط لآ ليرطقلا فض 2 ىلا 0 00

 ا لاو انا ةيوازيج كشط ىلا تحا هل واربع رو ةسنك

 نا.ىلا -١نا حرخمو -ب علض ىلع وا دومم جرخ رخا هجوبو

 ح هاد سوق ممرتو رطقلا فصن ردقب ىنعا نيتس نيتس د. ىتطقن دنع اريصي
 لوقلو عا طخ لغ كر دب. ىدومم جرحت و م نا 5١ دونع جرخحو
 لاا واو 1 نهي واز تناك هع لي لاز ١ تا كلم قف تناكلل

 0 أذ | [ [212ز2ة2 1| 1 1 12 1 1212 2 2 2 ز ز ز 2 ز 1 2ز زةزةزة ية ية

 22ش ظ 7“بب“ب710

 نا يس ل

 0 تيكا
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 سبيلا خس ني تح نط استرو ت3 ثاح شنيع تحضن

 ىو --. ةثلاثلا ةلاعملا قع

 ةعب رأ هذهو عالضا ةلث وا نيعلضو هب وواز وا اعلضو نيت واز وا نيتواز

 نوكي امنال ةيقابلا ةيوازلا هنم فرعيو نيتي واز مولعملا نوكي نا ىلوالا لئاسم

 ريداقم هنه فرعي الو ةروصلا مولعم ثلثملا ريصي دئنيحو نورشعو ةثآم ٠

 عالضالا

 ةمولعم ةيقابلا ةيوازلاريصتو ًاعلضو نيتب واز مولعملا نوكي نا ةيناثلا
 مولعملا علضلا اهرتوب ىتلا ةيوازلارتو ةبسن نوكتو ةمولعم ةثلثلا رانوالا ريصتو

 علضلا ةبسنك نورمشعو ةئام رطقلا هب ىذلا رادقملاب ىرخا ةيواز رتو ىلا
 هلثمو امولعم علضلا كلذ ريصيو ىرخالا ةياوزاارتو. ىذلا علضلا ىلا مولعملا

 امولعم قابلا علضلا ريصي

 اههدحاب ةرثوم ةيوازلا تناك ناف.نيعلضو ةيواز مولعملا نوكي نا ةثلاثلا

 ىو ةيسل لا علضلا ىلا ةمولعملا ةيوازلا رتو. ىذلا علضلا هيف نا

 نورششعو ةئام رطقلا هب ىذلا رادقملاب ىرخالا ةيوازلارتو ىلا ةمولعملا ةيوازلا

 علضلاريصي اهنمو ةمولعم ةيقابلاةيوازلا مث اهسوق مث ىرخالا ةيوازلارتو ريصيف
 ىعلض نيب أ ةيوازك نيعلضلا نيب ةللحم ةيوازلا تناك ناو امولعم قابلا

 متاقلا بكا ثلثم ك ثدحث م دوم -ا لع: نهانا

 - 5 قسو ءا 51د ىعلض ل عسا و ا هيواز نم هيك انكلا ةيوازلا

 لح ةيوازو حد علض 31 0 نم فرعيو امولعم

 -با.تلثملا نكيلو ةشلثلا ثلثملا عالضا مولعملا نوكي نا ةعباراا

 ان ىعبرم نيب لضفلا ذخؤي ناب باسملا ةداع ىلع هدوم الوا جرد سيف

 ا



0 
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 هريغ هم فرعي نا نكمي مل طقف ادحاو اعلض هنم مولعملا ناك نا لوقنف

 ةيوازو علض اماو نيعلض اماو ةماَتلاريغ ةيوازاما مولعملا نوكينا بحي نذاف

 اهنمو ةمماقلاريغ ةي واز مولعملا نوكي نا ىلوالا لث اسمثلث هذهو ةماَقلا ريغ

 رودلا فصن نم ةمولعملا مامت نوكت اهنال ةمولعم ةيقابلا ريصت

 مولعم ثلثملا كلذ نمريصي و اضيا رودلا فصن اهرادّخ ةمئاقلا اماو

 هعالضا ضعب ةبسنو ىنعي ضعب ىلا اهضعي ةبسنو ايوازلا مولعم ىا ةروصلا

 نورشعو ةئام رطقلا مامت ةمولعملا اياوزلا نم عالضالا ىه ىتلا راتوالا ريصت ذا

 ةمولعماهعالضا ريداقم ريصت الو

 ذخؤي ناب ثلاثلا علضلا امهم فرعي و نيعاض هنم مولعملا نوي نا ةيناثلا

 امهدحا عب رم لضف رذجوا ةمئاقلارتو ثلاثلا ناك نا امهعب رع عوج رذج

 دلثلا نكلو اهنم اناوزلا وزلا تفرع عالضالا تفرع اذاو نكي مل نا رخالا ىلع

 ةبسنك مولعملا رادقملا ىإ ىلا ةمئاقلا رثو 1 ةيسنفةراد هب طيحلو ل

 نب سثعو ةئام رطقلا هب ىذلا رادقلاب 0 رطقلا عيجج نب سشعو ةئام

 700 |دذقم ىهو تا سوف هنم انفرع رادقملا كلذ تب تفرع اذاو

 2 ةيواز رادقم رودلا فص نم اهماصقن دعب قب ام نوكيو امد

 00١ راد نفت ةييازا نمو ةيبواز ور اهلض :ولمملا نوكي نا ةثلابشلا
 رتو هب نوكي ىذلا رادقملاب ثلثملا عالضا ىنعا اياوزلا راتوا نوكتو ةمولعم

 رخا علض ىلا مولعملا علضلا ةبسن نوكتو نب رشعو ةئام رطقلا ىنعا ةمئاقلا
 ل

 5 مه

 ةُماتلارتو هب نوكي ىذلا رادقملاب رخالا علضلا اهرتوي ىتلا ةيوازلارتو ةبسنك

 ثلاثلا علضلا ىف كلذكو الد ردتألا علضلا ريصي كلذبف نيرشعو ةئام

 ١ ةيواز وأ نيعلضوا ادحاو اعلض مولعملا. ناك ناذ تاثلثمللا رئاس قاماو

 اما مولعملا نوكي نا بحي نذاف امولعم اهنم كلذ ريغ ”ىبث رصي مل طق ةدحاو



 هأ 1-3 ةثلاثلا ةلاقملا 2

 رتولا قالب نا نكمالو رطقلا يئس لحال ةلاحمال حوت ادح عقو > ى١

 ناكوا :تيكولا ىفاماو تيكولا "لكتك لكلا راصو ةريادلا حب راخ الا رطقلا
 رطقلارتولا ىقالو رطقلا ىناج ىف نادحلا عقو > ١ ىرخالاو ت١ ا«دحا

 هيف ءالكلا مامم اذهو. ليضفتلا“لكشك لكشلا زاصو لخادلا ١

 1/ ل !ش 0

 *« ضعب نم اهضعب اياوزو تاثلثملا عالضا ةفرعم ىف دي

 عقب سوعلا رو نول ةراق هب طبخ عالضالا مي همسه 2 نم علض 25

 اهناب علضلا كلذ نع نوربعي كلذل و سوقلا كلت ىلع ثلثملا اياوز نم ةيواز

 بسانتلا ىف اياؤزلا نوكلو ةيوازلا كلت سوق رتو دارلاو ةيوارا ل
 نولوقتيف اياوزلا ماقم ريداقملا ىف ىسقلا اوماقا اياوزلا كالت اهيلع عقن ىتلا ىسقلاك

 نوكي هلك ةرب آدلا طيحمو اهيلع عمت ىتلا ةيوازلا رادقم اهنا ةردتم سوق لكل

 |وئسق نيمجيملا نم روهجلاو ةرادلا كلت ه:طيح ثلثملك نه اباوز ثلث زازا

 ناخح رئا ابا الخ ام أؤزج ن ريشعو ةئام رطقلاو أؤزج نيتسو ةئاقلب طيحم لك

 نورسثعو ةئام امه نء وز رطقلا مق هنا ةعانصلا هذه ىف زوبلا وويل

 اونو ردقتلا را .عم 2 رحالا كلت اولعحو هريغ نوسعل ددعلاب ةففاوم هقيقد

 لوصالا بسك صعل نم اهضعب بويللاو رانوالاو ىريعلا ةفرعم قرط كلذ 1

 تامدقملا هذه ميدقت دعبو بتككلا نم هريغو ىطسحلا ردصىف ركذ اي ةيسدنهلا

 جايتحالا اهنايب دصقب ىتلا لاكثالا ىفو ةيموحتلا لاعالا ىف عّشب ام اريثك لوقن
 ضعب نم اهضعب اهاياوزو طوطخلا ةميعتسملا تاثلثملا عالضا ريداقم فرعت ىلا

 كلذل وهنم رخالا ضعبلا فرعت نكمي ىتح امولعم ضعبلان وكنم ثللذ ىف دبالو
 رانوالاىلع اينيم نوكي امب ًادننلو امويج ىلعواىسقلا راتواىلعاما ةينبمنيناوق

 ةيوازلا مث اقلا ثلثملابو
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 اهر و ىوغدي نالكتشلا نرش. نا قكمو نابينلا ىلا :اانتالو الصح

 ' 2 دعا فاتك شاد ناد كا ا نم ناتفلتخلا 00 اسوقلاش ناب دحاو

 2 ل0 لع ءازطق - تارو قلاذقو -نايهو رخالا امهادح فلتخاو [ وهو

 0000 002 تح ىلا كا .شس وقم ةييشكا - ءزلا تاهت لوقأف

 اثلثم  ثدحم و ناسحلا امههيف ١ رطق لع عدم ىدوع ح ً هناهرب

 نذاذ نيتماق 0 واز ناوكو اىهيف 3 ةيواز ىولشل نيهباشتم 4 حول هو اع

 ءادراا» تاكو تع ىلإ ر ن هين 3 لا نب هن

00 
 نا ٍلعاو بيكرتلا و ليصفتلا ىلا عجارلا توافتلا وهامهنيب توافتلا نارهاظو

 تجاو سيل ةراد فصن نمرغصا نيدسوقلا نه ةدحاو لك نوكب ىوعدل ادت

 امهدح الوا امه نكي ملاذا اما بيج نيسوقلل ناكاذا ةح## ةقلطم ىوعدلا ناف
 اذه نس ىوعد كانه نوكيا نكمي الف امان ارودوا رود فص نو ناب بنج

 د

 ىرسعلا ناف ةروصلاكلت ريغ ىلا حايتح الا مدعامه دحا نيئيشل هب اهوديقامتاو هجولا

 عبر وصلا رث "اس ناب ىفناىناثلاو رودلا فصن نمرغصا ابان وكتعاطقلا ىف ةعقاولا

 رودلا ئصنان وكي وار ودلا فصن نمرغصا ان وكي ناامانيسولا نذهن اكالذ وف التخا

 نوكيوا رودلا فصن ىرخالا ورغصاامه؛دحا نوكي وار ودلا فصن نموظعا ان وكيوا

 مظعا ىرخالاو رغصا ام«؛دحا

 ثلاثل اما ويف ىوعدلا هذه عوق ونكمي الفىناثلااما و هنايب مدقق لوالا اما ماسقا هس
 سوقىلوالا سوقلا ةروكذملا روصلاىف انضرف اذا انال لوالا مسقلا ىلا عجارف

 اماون هركذ مدقتام نايبلاو لكشلا ناك ى ى١ سوق ةريخالا سوقلاو > ما

 الكش هيف ريضيف سماخلا اماو سداسلا كلذكف ىناثلا ركح همك عباراا
 يرخالاو تا. .نيسوقلادحا ناك اذا ليصفتلا ىف ناف نيلدابتم تبكّرلاو ليصفتلا

 هذه وهظعاىرخالاو رودلا فص اه«! دحا نوح وأ
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 4 --. ةثلاثلا ةلاعملا قع

 دح ىف نيكراشنملا نيفلتحلا 1١ ن1 اسوق نكيلف ريظنلا ىلا ريظنلا نيسوقلا ىبيج

 رخل - نى امه لصفلاو نإ ةرث آد ىفىرخالا ىلع امهيدحا قبطنملا ا

 دقتكا ع لاهم ةرهنل لوقا ه ىلع اهقالت نا ىلا وا رطقو حا راو

 ب1 سوق ببجلات ١مل ١

 نوكيو- ١ تا ىسوقىبجنان وكيف ء1 رطق ىلع ح حر ب ىذومب حرخ هناهر

 هب ةبنسل نذاف رقع واسوا ٍِ هيواز كارشال نيهءاشتم بره 326 1

 ةاقالملا تناكنا كلا اذهو هاندراام كلذو نيسملا - ح ىلا رب ةبسنك ه>- ىلا

 رطقللاب زاوم لضفلا رو ناكاذااما ةروصلا هذه لع [ ةهج ىف رطقلاو رتولا نيب

 نيطخ نيب امهعوقوو ام«زاوتل نييواستم م رب ىدومع ىءانيسوقلا اسج ناك

 ابواستم عالضالا ةيزاوتملا حوطسلا نم ةلباقتملا عالضالا نوكو نييزاوتم

 فصننم ىرخالا ماهل اي واسم نيسوقلا نم ةدحاو لكن وكت نيسللا ىؤواستلو

 نوكينا لوالا لكشلا نم ةروصلا هذه هريظنو نيبواستملا كحىف نانوكيف رودلا

 ارطق اضيا نوكي ذئنيح عومجيلارتو ناف رولا فصن نيلصتملا نيسوقلا عوجت
 رودلا فصن نم ىرخالا مامت سوق لك نوكي و زكرملادنغ لوالا رطقلا عطاقتو

 لوالا لكشلاىف ايواسناذا امال نيسوقلا فالتخا ىوعدلا ىف انطرششا امنآو

 ىوعدلا نكت ملوبيملا ىلع ب يملا قبطنا ىناثلا لكشلا ىف ورتولا ىلع امهاسج قبطنا



 تماك# .ةثلاثلا ةلاقملا له 0

 لوصف ةثلث هب الا لكشل ادت آوف متتالاهفو ىركلا عاطقلاب موسوملا لكشلا تامدةمىف
 جل ينل اجب عصبت 4

  لوالا لصفلا)»
 د ىركلا عاطقلاب موسوملا لكشلا تامدقم ىف ع

 اههننّدحاو لكتناكو ةطقن ىلعةدحاو ةرتادنم ناتفلة#ناسوق تلصتا اذا

 ىلا نيسوقلا عوج رتورمسقب لاصتالا ةطقنب راملارطقلا ناف ةَ ادلا فصن نم رغصا

 الا هيل لا نيوقلا بج هيك رخآلا ىلا ايعدحا ةبسا نوكت نيف

 نيتلصتم - تا راد نم 0 0 تا اشوف نكيل وركالا ىلت ىتلا سوقلا

 ظا املا 0 ولبس نك ءىلاه ب ةيسنف لوقا ههان 3

 ادوع امهلا ا ا 5 رطق ىلع 69 ىدومم حار هناهر

 ااا01 + كواز ىواسل نياقتع ناثداللا ة+ ح رى .اثلثم نوكش سوقلا

 ا

 يك

 د هيل لانو نك هس نذاف نيتماق 7 قيودا نوكو

 نم رغصا اههم ةدحاو لك نيفلتخم نيسوق ىدحا تقبطتا 1 هاندراام كلذو

 لضفل جرخاو دحا و دج ىف ناكراشتب ثيحب ةراد فىرخالا ىلع ةرادلا فصن

 اههحارخلا دعب كل ودم دحلاب راملا رطقلا ىتالف رو رصقالا ىلع امهم لوطالا

 ةيبنك ارخآلا ىلا اههدحا راولا نيب و سوق لك فرط نيد عشبأم ةيعللل كنك

 ال1

 ١ث اوي ا نس

 ني جت ا ا دلل ىلا م ا سا ا نيستا د ديس ة

737 

 دلي . دكعس لا “بل ىلا ل تل سل ب يري تاج ا ا ناحل

 70 'اراؤ .:تث هس نارا | 5

011 



3 



 4-3 ةياثلان هلاعملا دق 0 ١

 بييثلا 0 0 هررك دام 2 ر لك لطعت بص لا بس

 3 57 ليعتسا هناذ بسنلا نم امه ِ ىلا هجانتحا مدعلال امهناي 0 1 3
 00 اال لا عر ندهنف روك ىطدلا :تاتكل نم عياعلل مالقملا مرسم ل داملا

 ماقتل ةللنملا نب نمدانسلا موتو و - تيل و 0 قيس نم

 ريغ نم 2 2 راد ةبسنو خم ىلا 21 هيلا نم ل ىلا 0 باو

 عضوملا ١ اذه ىف ىدنعام اذهف امنا مدت

 0 ي

 7 رشع ىداحلا لصملا 0

 د“ لكشلا اذه ىف ةعقاولا ةطيسلا بسنلا ىف 6

 نيزريح نم نردح ىواست طرشب لكشلا اذه ىف عقت ةطيسبلا بسنلا

 لوقنو اهرمصمخل عاطقلا ديعذو ىلوالا ةلاثملا ىف هناي انمدق اي ةفلؤملا ةبسنلا ىف
 000 ا لآ دمئاولا نع نثالا طوططلا نم داو لك ناء ضاق نيتدق:

 0000 شا ةوقلا ىف طوطمللا كلت دجا نوكي و ةبسنلا ىف طوطاللا نم هيمو
 . عفن ةطيسلا بسنلاو نوعيسو ناسا هل َْق سس 8 اين 48 هل دك راشملا

 نأ نكمل ءرطاو هؤرح ىواس نأ :نكمال طلبا نكل اهنم ندح ىوابست دنع
 نيرروكذملا نيعاشمزلل طقيسدف ناو ةزح دحاو لكلو ةعذ را ناكرالاو هلك ع فاما

 : نساحلا ىف ةاواسملا مكح نو كل نوسجاو دن قمو كد ةلج- نم روع هس

 لاول اهيل ان قابس و ةللذ نوك وهو رخل ان واسم طخ نوك قعأ دجاو

 نيرسششعو ةينامث ىف نذاف ايفاك نب سثعو ناقل ن رمثعو ةينامث نيب ةاواسملا رابتعا

 سكع ريتعا اذا مث اذكه لودج ىف انعضو دقو طوطخ ةعبزا بسانتت ةروص

 تراص اهمزاول نم كلذ ريغو اهبلقو اهلاذناو انهليص تو او نينللا هده

 نوعلا هّللب و انهه ىعطلا عاطقلا ىف مالكلا مت متتاو ةرثكح بنلللا
 نوصعل |
 قيفوتلاو و

 ا ل نا ل ع ل ني ا نا



 2 م6 ةياثلا ةلاقملا جم

 تاهللا راشتعا بسح اهانركذ ىنلا نيعب رالاو يناثلا لاكشالا ىف اندراناو

 لصح نيهارللا ددعو 48ق 78/8 برمض نم لصح ىواعدلاددعراص

 نه مزاولا ةبسن .لكل :لعج .اذاو. 55954 نكشه مدقتلا ةدعلا ق ا

 لك 4ةهلال 554 ىوامدلا تراص ةفلؤملا بسنلا ىف اندب اك ةبسن نيثلثو سوخ

 نكل.تارم ةرركتم تناك ناو تسنلا ةذهو بسن ثلث ىلع ةلة هةر

 ةمزال اهنوك ثيح نم اهرابتعا ريغ ىرخال ةموزام اهنوك ثيح نم اهرابتعا
 ميلعلازيزعلا دقت كلذ بسنلاهذه عبج+ مزاتسا فيكر يغصلا لكشلا اذهىف رظناف

 ىوعدلانم نيب ريض ناب ىلع بسنلا هذه عيجم نم سويلل## رصنقا دقو
 نا هيف بيسلاو هليصفت فرعي رخالاو سويللا بيكّرب فرعي امهدحا ىلوالا

 بورضلاق اب توب فرعي ةفلؤملا بسنلا مزاول ىلع هفوقو عم امهباع فقاولا
 ىه هبيكرت ىوعد لوقنو لكشلا ناببل دعنلو

 ١ هن ىتيسن نم ةفلؤم ت6 ىلا 0
 طخ ةروصلاهذه ىفو م> ىلا >> و ره ىلا

 : ثلثملا وه روس ثلثمو لطعملا نكرلاوه ١>
 عا ها رابتعاب و ةيقابلا ةتسلا ط وطخلا نيب ةبسألا قبتو لطعملا
 ظ نيبةبسنلااهيف عقتاهنم شع ةيئامثريصت ةفلؤملاءزاوا

 ثلثم لطعملا ثلثلاو س١ طخ لطعملا نكرلاانلعج اذاو ةمولعم طوطخلا هذه

 تلداث راتسلاو نيعلا ةطقن نا الا هسعز لوألا لثم ةروصلا 300
 هايصفت ىوعد اضياو ةمولعمىرخا ةبسن رسثع ةينامث لوالا نادبلا نيعب ريصنو

 >١ ىلا >ه و هر ىلا رب ىتبسن نم ةفلؤم ١ ء ىلا مت ةبسن نأ ىه
 لطعملا ثلثملا سها ثلثمو لطعملا نكرلا > ء طخ نوكي ىوعدلا هذهىفو

 ب2 طخ انلعج نأو ةمولغمىزدللا ةبسن رثعةتامب ركذ ىذلا هلا 0303 ١

 نا الا لوالا لثم ةزوصلا تناك لطمملا"ثلثملا ح ما ثلثمو لإ ا

 تنش دقو تاثلثملا كلذكو ةعبرا ناكرالا تناكاملو هفاعضا ةعبرا فالذلاو.
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 هجورخدنع ىلوالاىدح نيب رتلاو ةفلثوملا نيب ةيناثلا ادحو ىلوأ الا ةيوازلا نم
 حجرخناذ ةشوشمىوعدلا تراصناو ءاوتسالا ةلاح ناك مقابل وةيناثلاة ب وازلا نم

 ا11 لصخت ىح ةفلؤلا ىدج نيب 4 انلعج ةناثلا وا ىلوالا نع ىزاوملا

 00 ةناشلا ىو تارظيطالا لق: ىلوالا ةيوازلا قدياثلاو لوالل نات وابنم

 تناكناو ةيئرملا ف ماك لالا ناك ةكّريشثملا نع ىزاوملا جرخ ناو ماظتنالا

 نيتروكذملا نيتوازلا ىف ماظتنالاو بارطضالا سكمذا ةسكعنم شب وشنلا عم
 عبج ىلع نيهاربلا ةماقا ىف مالكلا متدق انههو ةلثالا ذارإاب مالكلالوطنالو

 ةروك ذملا ىوامدلا

 ع مل

 6 رشاعلا لصفلا

 © ةلع ىفو اهيلع نيهاربلاو اهتبسنو لكشلا اذه ىواءد رصح ىف 9
 د طقق ىلوالا ىوعدلا نم نيب رض ىلع سويلطب راصنقا 34

 تبش الو دج ناهربلاب هوني ىوعد برض لكل علا اذه لها ضعب عضو

 قب لل و انيندحا# ثرضلا: كلذ ”نوكي ىلا ةمزالتملا ريشع ةياثلا:نسنلا' هيف

 لوقتف بورضلا رصح ىف اما اهب لغتشن مل كلذلو ةّش اف بانطالا كلذ

 ةسول نم دحاو لك ىلا اهنم دحاو لكل ناكو رثع ىثا طوطملا تناكال

 لاقشال نيطخ ةؤو: ىف ةسجلا نم دحاو ناكو نيتبسن نم ةفلؤم ةبشذ طوظخ

 نكش ليقأبا ايهدخو ذبل ولا ةبنسنلا تناك , نييشانتم نيه قع _هؤيلأت

 ةعبراو ناثام عيتلاو نيعب راوةعبراو ةئام اهنم ةفلؤملاو نيعبسو نينثا ةوقلابو

 اهتطمس عجب ةفاؤم لك ددع ىنعا عومجلا ددعا ىلاتن وهلا و:ناتتنالا اما

 لوك نياغت قامو قثام ريصنو مستمع و شي وقتلا و :كستتلاب قيتزع كيعاتمتت
 نوحي نيهار ةتس اهنم ةدحاو لكىلعو بسن ثلث ىلع ةاّوسم اهنم ةدحاو

 نيهاربلاو ىواعدلا هذه اندرا نا مثنب سثعو ةيئامثو ةئامعب“و اهلا نيهاربلا ددع

 علا اذه لها اهربتعا ىتلا هعاضوا فالتخا ىنعي شع ىنثالا لاكشالا ىف

 ؟ ات حج يىفم4ه5 برض نم لصح نيهاربلاو ب4 ىواعدلا تراص
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 ع -- ىلوالا ةلاعملا قع

 سدابسلا حوزلا
 م  ١صحخبساببوب

 مما اسسمو

 اذاوؤ.- >7 ز.ب هيب اذكه ت راض َدْملْوَْلا نب نيطسوتم مسالا 00

 ناش ىلا . ب يشن تاكو رو خ.,ااذكظش تراس لرأأ 0 ملا انلعج
 قاثلا لكثلاىف ر ء:ىلا حى ةبسنكو لوآلا لكشلاف رو لا 00

 ىناثلا ىف ح ى ىلا ١. ةبسذكو والا ىف ح.. ىلا .1 ةبسنك - ى ىلا -1 ةبسنو
 اذاف ةيناثلا عا - ةيواز نم ىزاؤملا هيفخ جرخ ىذلا ثلاثلا حجوزلاا ىف امآو

 اذاف مي وبر و .ا.باذكه تراص ةفلؤملالن ب نيطسوتم ىلإ 00

 تناكف د انرب مج .رون دكه تراض قاتلا 00 نيب اطدسوتم ملا انلعج

 ةبشنك قاثلا .ٌلكشلا ف ح ىلا رت ةيسنولوالالكشلاف حا لا ا

 ةبسنك ىناثلاف ك١ ىلا حد ةيسنوا والاف 2 قكآ خب ةسنو 0000
 َر ةيؤاز نم ئزاوملا هيف جرح ىذلا سداسلا جوزافاناو 00

 انلمجو 2و رو.ا.ن اذكهتراص ةقلؤلا نيب لوالاى داتا 0

 ح !ىلا رن ةبسذ تناكو ١- ح١ حز رب اذكه تراص ةيناثلا ىدحني مقل

 لوالاف - 1 ةبسنو ١.. ىلا ب مينسك اثلاملكشلا ىف حم لاول

 ةناثلاىدحانلعجناو ح ع ىلا ر ء ةبسنك ١> ىلاامهبتلك ىتاثلا ىف حر و
 ١. اذكهىلوالا ىدحنيمقملاو حى حا رس هس اذكه تراص ةفل'وملانيب

 ىلا ول والا لكشلا ىف ح١ ىلا ه١ ةبسنك رن ىلا هب ةيسنتناكوز 2 كل
 لوالا لكشلا ىف حا ةبسنك > م ىلا > ةبستتو قىناثلا لكشلاىف خر
 نيتب وازلا ىف بسنلا نيب ىواستلا نا رهظو رى ىلا امهيتلك ىناثلا ىف حر و

 ماظننالا ىلع نيهجولاب ةكريشملا فو بارطضالا ىلع تناك ةيناثلاو ىلوألا

 نا تجوانائيدنسنلا تدكملا ناف ا .لطعملا نكرلا ناك نأ كلذ لع ناقو

 ىزاوملا جورخ دنعةيناثلا ىدح نيي رمثلا ودفل*وملانيب نيطسوتمىلوالا ىدح لع
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 * عساتلا لصفللا )ف

 د ةثلاثلا ىوعدلا بورض ىلع نيهاربلا ةماقا ىف

 ىلوالا ةيووازاانف احراخ ىزاوملا ناك ن اذ ةبرم ةثلاثلا ىوعدلا تناكاذا

 01 ب أطسوتم مملاو ديل وللا يدخل نس ئطس وتل دياثلا ةلمثلا .ىدحع افلح

 . ىلؤالاو ريخالل نيتواسس٠ نيذه نم ةريخالاو ىلوالا نوكتو ىلوالا ةبسنلا

 ناك ةيناثلا ةيووازاا نم احراخ ىزاوملا ناك ناو بارطظضالاىلع ثلثلا كلت نم

 اطسوتم ممللاو ةفلؤملا ىدح نيب نيطسوتم ىلوالا ةبسنلا ىدح لعجب سكعلاب
 نال دلو نتينلا نيتاه نين.ةاواتسملا نوكتو“ هناثلا ةبتسللا ئدح نين

 نا جولا الك نكمأ هكرشملا دب وازانم احراخ ناكن آو تارطضالا ىلع ثلثلا

 ةيناثلا ةبسنلا نيب مقملاو ةفلؤملا ىدخ نيب ىلوالا ةبسنلا ىدح انلعج اندرا نا

 ىلوالا ىدح نيب -_ و فلولا ىّذَت نيب هناثلا ةبسنلا ىدح انلعح اندرا ناف

 003 ديلاو لوالل .نيتواإسم ثلثلا ببنلانم ةرتخالاو لوألا نوكت نكلو

 نأ عدلا نكشو الاثم انهه دروللو ماظتنالا لغ  نيهحولا قلك ى نتسلا

 000 0 [انلدخ نأ دار اناو را د 1 ىدس نم ةقليؤم - ه لآ هدب هت

 000 دل قرا افلح نأ - ردنا نفو را 1 قمل نهاوأ ثنا
 لري وأ زا وك ر .٠ لطعملا ثلثا نك قى ١ لطعملا نك زاانل محا نأ هئاهر

 0000 0231و ذي وازن هك رسما ةينوازاو 2 هياللاط وال19 2 وار

 ظ هذه ىهو عب أرلا
 قراالا قعا: ؟ ةياواز نقئزاولا هش ميرخ ئذلا نسافتا خورا قاما

 دا يل تايطلاس 01 1 ب اسس

2110111111111 1 1 1131-5-11 1 



 ؟١ - ةماثلا ةلاعملا 3

 لوالا ىه مه دثلاشلاو مي ةياثلا :١ نا دانس اهنم نانثثا بسن ثلث نه

 ناتبسنلا تسكعنا ناو لاكشالا راس ىف نبعت ثالذ ىلعو هاندراام كلذو اهدحو

 ىزاوملا ناك ناىنعاة يترملاىفانلقام سكعب ماكحالا تراص ةيناثلا و ىلوآلا ىعا

 احراخ ناك ناو ىلوالا ىدح ىلع اًعباس - انلعج ىلوالا ةيوازلا نع اجراخ
 ةيوازلا نع احراخ ناك نا و يناثلا ىدحي اقحال هانلعج ةيناثلا ةيوازلا نع

 اتشوشن ناو ةيناثلا ىلو الا.ىف ناكاك ةفلؤملا ىدح نيب اطسوتم ءاتلعج هل 2
 ىلع اًقباس - انلعج ىلوالا ةيوازلا نع اجراخ ىزاوملا ناك ناذ ساكعنالا عم

 ىلوالا ىدحب اقحال هانلعج ةيناثلا ةيوازلا نع احراخ ناك ناو ةِناثلا ىدح

 ىلوالا ىدح نيب اطسوتم هانلعج ةكرتشملا ةيوازلا نم احراخ ناك نا و ةيناثلا

 ناكام لوالاب قلعت ةلجلا ىلعو ةفاؤملا ىدح نيب نيطسوتم ةيناثلا ىدح انلعجو

 ةلثمالا دارا كيلعو سكعلاب و ةيناثلاب اًقلعتم

 *“ يناثلا ىوعدلا.بورمض ىلع نيهاربلا ةماقا ىف ب

 ةيوازلانم احراخ ىزاوملا طلا ناك نافذ ةيتلم ةيناثلا ىوعدلا تناكافا

 ةناثلا 0 احراخ ناك ناو ىلوالا ةبسنلا ىدحب اًمحال تملا انلعج ىلوآلا

 هانلعح ةكرشلا ديرارا ه احراخ ناك ناو ةيناثلا ىدح ىلع اهيا هانلعج

 ىوعدلا تناكناو مدقتام سايق ىلع ناهربلا مت *ل ةفلؤملا ىدح نيباطسوتم

 ةبسنلا ىدح اقحال 5 انلعج ىلوآلا ةيووازلا ن 0 راج ىزاؤملا نكد 18 ةشوشم

 اضنا ىلو الا ىدح ىلعاّساس هانلعج ةيناثلا ةي وازلا نم احراح ناك ناو ىلوالا

 انلعجو دناتل اىالح نيب اَظسوم مق انلعج ةكرشملا ةي وازلا نم :احراخ ناك ناو

 ثلثلا.هذه نم ةناثلاو:ىلوالا نوكتو َدَفلْوملا:ئدح نيب نيطسوتف لو 0

 ساكعنالا ركحو بارطضالا ىلع عا نينثالا كندت نم لوالاو ىتاثلا نيبواسه

 ةلثمالا دارباب مالكلا لوطن الو مدقت املاهباش.م 7 شب وشتلاو باتا ىلع
 تا محماس
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 2. ىلثم هءاشتلف :ىناثلا لكشلا ىفامآو هر رعد ىثلثم هباشتلف لوالا لكشلا

 0 ااعاتلدو ةناثلا مو ل زال هيولسم هيل نم هقلؤم ةفل وما نذأَف - ا حتا

 م. طخرتملا وةكزشملا © ةيواز نم ىزاوملا جرخ سماحلا جوزلا ىف أضياو
 تراص فل ملا فنيطس وتءامهانلعجاذا وىناثلا لكشلا يف ء - طخولوالا لكشلا ىف

 نذل ىلا مدقملا ةبسنأ نوت م لاا 32 1 م م مدنا 2 اذكه

 ىف اماو 20 ن قمت ىلثم هءاشتلف لوالا لدسلا ىف اما ىلْوالا هسا

 - ةبسنلاك ىلاتلا ىلإ 6 ةيييلو هس دم 1 هيا هداف قاثلا لكشلا

 00001 ىف امآاو او 4ع يلا هناقتلك لوألا لكشلا ىفامآ هناثلا

 "00 ادلع نيتسن نم ةئلؤم, ةقلؤملا ةيشنلا نذاف ها  ى١ كثم هءاثتلف قاثلا
 ناف ىوعدلا هذه ىلع تماق نيهار. دتس اذكهو هاندراام كالذو ةيناثلاو ىلوالل

 00 ل نم هقلؤما ١ 2 لا ءن هبي اذه ةئوثم لوألا ىوعدلا تراض
 0 ةيوارلا نم انراخ ىزاوملا طخلا ناكو رز: ىلا .--فيبست نهو دا لا

 ةيناثلا ةبسنلاك اهمدقم ىلا هتبسن ريصت ىتح للوالا ةبسنلا ىلع اًعباس م لعجب

 ”ادللا نمو ةلاثلل: ذب واسم ةيببن نم دفلؤم دلل نوكتو ةفلؤملا6 ىلاتلا ىلاو

 ىدح اًمحال 59 انلعج ةيناثلا ةيوازلا نم احراخ ىزاوملا طخللا ناك ناو ىلوالا

 7000 ناثلا لوألا ةنيدلاك هلا ىلاتلا ةنيمن نوكت ىجح اضرا نيوالا ةبسنلا

 ةبسشلا ىدح انلعج ةكريشملا ةيوازلا نم احراخ ناك ناو ةفلؤملاك هيلا مدقملا

 مقل انلعجو بسذ ثلث لص ىتحءالولا ىلعةفلؤملا ىدح نيب نيطسوتم ىلوالا
 ةريخالل دي واسم امههىل والا نوكت و ناتبسن لصحن ىتح ةيناثلا ىدح نبب اطسوتم

 ةيسنلا قينو اهنه ىلوالل ةيواسم ةريخالاو ةفلؤملا ىدح نبي ىتلا ةثلثلا نم

 لكشلا ىف مهلا ناك نا هلاثم ناهربلا مج و اهلاحب ةفلؤملا ىف اههننب ىلوالا
 اذكه راص ىناثلا ىدح نيب اطسسوتم هانلعك ح ء سماملا جوزلا نم ىناثلا
 "01 نسل تناك و ةهلذملا لات ١5 ىلو الا لات ع١ قاتلا هر 2 ها مدلل ىلا

 ىلإ ١- ةبسنو حاب ب ءب قلم هباشتل مر.ىلا حو ةيستك دابولا
 00 | لل ميرج راس شللم ةللشلا مرد لأ هس ةيسنك ا

 ل6 ةيلزلا ثوكت قذف هوا ه2 كتم هلشتل ,ىاو ىلإ د ةيسنك

 000 اذ 1 از 12ز>ة 0 ز2ز 2 2ز2ز2ز2ز 2زة2زةزة زةزة2020اا 777905 7 ا

4 - - 3-5 1 



 م د66 ةيناثلا ةلاقملا عم

 ىناثلا جوزلا

 ةيوازو هيناثلا ىه ا ةيوازلاو ىلوآلا ةيوازلا ىه َت ةيواز ةروصلاهذه ْنِف

 لعجي و 1 ةيواز نم ىزاوملا طخللا جرخ لوالا حج وزلا فو ةكّرشملا ىد :

 جوزلا اذه نم ىناثلا لكشلا ىف حا و لوالا لكشلا ىف رح وه ةيسنلا مت
 نوكي ورّمْلا رح ىلاتلا هر مدقملا رى اذكه ريصيف ىلوالا ةبسنلا ىدح اتحال

 هبسشلا ىهو 1 نلا .:ةيشنطك نر قاهز فيست قو ااا

 ران“ ىلنت نع ةقلؤلا 5 لآ “رار ةيسلو جلاد لازم لطم حال ااا

 احم ءرب قلم هناشتل ةقلؤولا 2 لا ةتاديسنكا رانا

 ةبسنو ةياثلا ةسستلا 1 لآ: ةبسنك + لا. راةبسف قاتلا لآ

 ةبسنلا نم ةفلتحم نيتلالا ىف ةفلؤملا نوكتف ةَقلؤملا 15.ىلا ءب ةبستك حا ىلا زان ١
 هان دراام كالذو ةيناثلا ةبسنلا هب واسم ةبسن نمو ىوالا

 ةيواز ىهو ىلوآلا ةيوازلا نم ىزاوملا جرخ ىتاثلا حج وزلا ف اشنباو
 امههانلعج اذاو - ح وه ىناثلا لكشلا فو حس وهو لوالا لكشلا ىف مملاو

 + ا ملأ عجن اذكه تراص ةيناثلا ةبسنل اىدح ىلعنيقباس
 ىفاما ىلوالا ةبسنلا ىه ىتلا هر ىلا رس ةبسنك مدقملا ىلا ملا ةبسن نوكت و
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 ةبسنلا كلت نم مدقملا نيب و هنيب لصحل امهيلع امدقتم ممل لعجي نا اهلوا ديول

 ينل يعسو نيتلبلاوبصتق ىلاتلا و مدقملا نيب تناك ىتلا ةبسنلا ىلا فاض, و ةبسن

 لصحل ىلاتلاو مدقملا نيب ةطساو -_ لمح نا قاثلا و اههبلع اماه راشعالاذب

 رابتع الا ذه هيعس وناتيست لصحتف ىرخأ ىلاتلا نيبو هنيب و ةبست هئيب و مدقملا نيد

 ىلا ةبسنلا ةبسنلا كلتىلافاضنب ىتحامهنل ارخآتمل عج ناثلاثلا ومهند اطسوتم

 مذتتس و ا اقحال رابثعالا اذه هيعسش و ناتيسن لصحت و هنبي و ىلاتلا نيب نوكت
 نيهاربلا ف ض وملاا لبق فرعي نا بجياما ذهف ىلاعت هللاءاش نالامعالا هذه عيج-يف ةدافلا

  عباسلا لصفلا »

 < ليا يرقا بورش رع مان | ةماقا ىف 6

 ىنعا ىلّوالا ةبوازلا نم ىزاوملا طحلا جب رخا ناو ةرم ىوعدلا تناكاذا

 امه#ثدقم نيب و هنيب لصحصل ةيناثلا ةبسنلا ىدح ىلع اقباس مل انلعج مدقملا ةيواز

 ناهربلا مث كلذب و ةفلؤملل ةيواسم ةبسن اهيلات نيب هني و ىلوالل ةيواسم ةبسن
 ةبسنلا ىدحت امحال 5-5 انلعج ىلاتلا ةيواز ىنعا ةيناثلا ةيوازلا نم جرخا ناو

 هندي و اهمدقم نيب و ةيناثلا ةي واسم نينو اهيلات نيب ةبّسنلا نوكت ّىح ىلوالا

 ىذح نيب اطسوتم هانلعج زك دبكلا عدرا زلا نم حرخا ناوةفلؤملل دي واسم

 ىلا هتبسنو ىلوالا ةبسنلا ةيواسم هيلا اهمدقم ةبسن نوكت ىتح ةفلؤملا
 لل نع ها زم 02 31232 هس نا وق وكنت 152 لاق ةيناث وا اهيل

 نم ولطلا ليضفت ,ةاعسلا ىهئىوعذلا. هذه و. هل ىلا ةثو ةبيتث نفيو هر ىلا. نان
 ٠ يلو 1تالاةنشلا دموسانملا الاكشالا هرقل لطسل !ثلكملا ؟ نبل :تيلث نوكلف
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 ؟57١ ةتسب صتخم لكشلا اذه ىف ةعقاولا ةغبرالا تاثلثملا نم ثلثم لكنا رعاو

 يتلا ىوعدلا ىف ةلمعتسملا ىه ةتسلا كلت ناف رششع ىثالا لاكشالا هذه نم

 كلذ ليسصفت اذهو ثلثملا كلذ لطعملا اهثلثم نوكي

 . لخما >ْ اث1

 هيما تناك يدا كليم ناكان ا لرب دحبلا تناك هبا ثلثم ناك اذا لطعملا
 عبارلاو ثلاثلاو لوالا ج وزلا هيف "نإ عتسملا سماخلاو ىناثلاو لوالا ج وزلا هيف ةلعتسملا

 ةياثلا ةعسلاب اهيمسن محو ىلوالا ةتسلاب اهي نو

 5 اخ “م لغمأ

 هنسلا تناك رود ثلثي نك اذا لكلا ةثبسلا تناك روان تلتف نك 190 0 ا

 سداسلاو سمالاو ثلاثلا ب وزلا هيف نإ عتسملا سداسلاو عبارلاو ىناثلا ج وزلا هيف "ا عتسملا

 ةعارلا ةتسلاب اهيمش ذو ؛ ةثلاثلا ةتسلاب اهيعسن نو

 راركتلا كلذ نيعت لكشلا اذه نمو نيثلثم ىف رركت جوز لكنا رهاظف

 لطعملا وه نكرلا كلذ ناكن ا مث ثداخلا عطاقتلاب عطاقتلا كلذ منلف عطاقت هدنع ٠

 5 لوالا ىف 3
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 ىدح ىلا ناهرن لك ىف - اذه فيضذ و ةبسنلا ميت ىزاوملا طخلا انيمس

 ةثلث ىلع عقت امها هتفاضاو ناتبسن نيدملا كنيذ نيب و هنيب لصحل ةبسسن
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 هرساشتملا تالا

 لكشلا اذه ىف
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 امهيف ىزاوملا طمللا جرح ىذلاوه

 | 5 ل 9 /

 ف كل لا يلا لوا فضلا قلي
 اه 08 1 ا .٠

 امهيف ىزاوملا طخلا جرح ىذلاوه
 ه هطقب ند

 ةياشملا تاتا"
 لكشلا اذه ىف
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 ناكرالا نوكلو امهدحا ىلا ايهتنمالو امثهدحال ايزاوم نوكي نا نكمي ال طخلا

 ايزاوم ىزاوملا طملا نوكيو نيرخا نينكر نيعطاقتلادعب قابلا نوكي ةعب را
 ىدحا وهف ىزاوملا طحلا هنميرخح ىذلاعطاقتلاما ٠ رخالاىلاايهتنمو امهدحال

 نكرلل ايزاوم نوكي نأ اما هنع حراخلاا ىزاوملا طخلااف ادبا لطعملا ثلثلا اياوز

 نكما كلذك ناكاذاو سكعلاب نوكي نا اماو قابلا نكرلا ىلا ايهتنم لطعملا

 ثلثا اياوز فعض ددعب هجوا ةتس ىلع ىوعد لكىف ىزاوملا طخلا عقب نأ

 نيهاربلا نوكتف ىوعدلا كلت ىلع ناهر, اهنم هجو لكب ماش نا نكماو لطعملا

 نيطخ نم ركأ ةطقن لك نم حر نا نكمي ملو ةتس طقنلا تناكاملو هس
 فالتخا ىلع نيهاربلا عي لاكشالا نوكتف نيهجو دحا ىلعالا زاوم طخ نوكي

 حاوزا ةتس ىه ةروص ةرشع ىنثا ق ةرصحنم نيها ربلا ىا اهتالامعتسا هوجو

 )81 ناهباشتسنيثلثم لك تالثم عبرا لكش لكىف نيلكش ىلع لق! جوز لك
 ىه هذهروصلاو

 ىباثلا جوزلا لوالا جوزاا

 امهبف ىزاوملا طخلا جرخت ىذلاوه | امهبف ىزاوملا طلنا جرت ىذلاوه
 سن هطُقن نم أ ةطقن نم

 ةبماستاا تاثلثملا ةماشتملا تاثلثملا ةيماشتملا تاثلثملا ةبساشتملا تاثلثملا

 ١ شا اذه | كما اهو لكشلااذه ىف -. | لمملا اذه ىف

 اثلثمو | اثلثم | اثلشو | اثلثم | اثلثمو | اثلثم | اثلثمو | آنَلُظ
 «٠ |( |[ ه١ | | » | سا * احا ةاساإز | |
 57 2 0ك - 3 ١ ف 0
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 هر 0 3 3
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 فالف ناك لا ليععب ل كو انلعج ناذ ببال نكد نيد ل روطخلا ندا قبب

 6 ةيوازو ىلاتلا ةيواز ر ةيوازؤ مدقملا ةيواز ب ةي واز تناكو الطعم ر ىن

 0000 ل ا ىلل] ين ةلسل ف ةهلاؤم مكر ىلا اخ ةيلمست اوكف و ةكرشلا

 0 الوحناو ١-2 ىكر نيب نيروصفلا 227 م ةبسن نمو -11ن نيب

 ةنواز ةيؤاز ومدقملاة وا ذا ران ناو ب 21 تدب لطمملا ثلتملا راص الطعم ان

 نينكرلا نيب ني روصحلا ر ىلا با ةبسن نوكت ىذك كلا ؟ ةيوازو لاشلا

 هذ ع "2 همن اما نيد نب روضصما 17 0 4 هما ب روكا

 نا رهظ دقو هيلع شيوشتلاو سساكعنالا سقو > تس م هن نيب نيروصحلا

 لك عم هناذ لطعملا نكرلاوه ثلثلا بسنلاىفةعب رالا ناكرالا نم نرصاخادحا

 000 دا هيل و نأ اضن نيظ و اهم ةيبست يد نصح ةيقاتل ارم نكر

 ىرخا ةعيراىف نيب رخا نم ةراتو دودح ةعبراىف نيتبسن نم ةرات فلأتت ىوعدلا

 000 الي ل نفل نع نب ةريصإلا ننكر اجلا لطعلا نكر نوكل كاذو
 هان انهغو نيطخ' ةوق قوه ادجاو اطخل ةثلاثلا ةكراشملاب طخ.لكل كرابشملا

 ىوعدلا طيض ىف مالكلا

 مص مرجوو 3244 4 4 4-

 « سداسلالصفلا ©

 دي ىواءدلا هذه نيهار ىف مالكلا ءادتاىف

 عطاقت ةهطقن نم طح حجارخا 1 ىوامدلا هذه ىلع ناه رنا ةماقأ َْق حاتح

 نابهباشتم اهنم نينا لك تاثلثم ةعل را ثدي ىح مولعم طخ ةازاوم ىلع نيعم

 كااذف نيطخ عطاقت ةطقن ند طح جرح اذاو ىزاوملا طلاب ططنا كاد مسنلو

 7 2011أ|1]11011|0|0]| | ]| ]| ]| | ]| ]| | | | ]| ]| ]| | ]| | ]| ]|| 1 34 نقع نا

 ةديدد "يودي فس ليلا



 3 -- ةيئاثلا ةلاثثلا قع

 م1 ةبسننم ةفلؤم ب ىلا ا ةبسن نكتل لوقنو لكشلا دعنلو ىلوالا ةكراشملا

 لطعملا ثلثملا رى ب *و لطمملا نكرلا ب١ نوكيف. . لآ 3 00 ا
 مالكلا لوطي الثل هديعنال نحن و لكشلا طوطخ ىف انلقام راس ريتعاو

 -.- ١» ههه هع وه وه عه

 * سماخلا لصفلا
 د ةثلاثلا ىوعدلا بورمض 0 د

 مشل

 مدقملا نوكي ىنعا ةثلاثلا ةكراشملا سنج نم ىوعدلا هذه ىف ةكراشملا

 دحا و لكو لكشلا ناكرا نمنينكر نبب نب روصحت اه ريغو ةفلؤملا ةبسنلا ىف لاتاو
 طيحام هبسحب لطعملا ثلثملا نوكيو الطعم انكر لعحج نال لمن نينكرلا كئيذ نم

 ثلثلا بّسسنلا ادودح طوطحلاا نم ةيقانبلا تسلا قس و ةيقابلا تلا 0
 ًادبم اهنمن وكي ىلآ ئهاهنم ةكرشفملا ناوكت لطملا ثلثا نه كل 00

 ىدقم أدبم اهنم نوكي ىتلا مدقملا ةيوأزو ةيئاثلا ةبسنلامدقمو ىلوالا ةبسنلا ىلات
 ةيسنلاو ةَقلْوملا ىلا”ءادبم اهنم نوكم ىلا ىلاتلا ةيوازو لوألا 2

 ةكراشملا نوكك نطعملا ترا ل[ ةسلا ١ عيمجج ءاهتلا نوكيو ةيناثلا

 سنج نم ةيناثلا ىلاتو ةفلؤمللا ىلا“ نيباو ىلوألا مدعو هفلَولا 00
 ىلوالا ىلاتو ةفلؤملا ىلات نيب و ةيناثلا مدقمو ةفلؤملا مدقم نيب و ةيناثلا ةكراشملا

 ناتبسنلا سكعنا أذا اما و ةيئلره ىوعدلا تناك اذا:1ذه ىلوالا ةكراشملا سنج نم
 سنج نم ةيناثلاو ةفلؤملا ىلاتو ىلؤالاو فلولا ىبدقم نيب ةكراشملا تراضف

 اذاوةّتاثلا ةكراشملا سنن نم ىلؤالاو َةَئلْوملا ناتو ةفلؤملا دش ن0
 ةكراتشملا نم ىلوالا ةبسْنلا“ىدخ نم تكراشملا تراض ةشوشم 0
 ةبسنلا نكتلو لكشلا دعنلف ةيناثلا ةكراشملا نم ةيئاثلا ةبسنلا ىدح نيبو لوألا



 مد## ةيئاثلا ةلاقللا اج ظ ف

 هاننكحام قالح ةروكذملا رومالا هيف ريستو رهاظف نتتسنلا سكع اماو
 )01 6 يشل ب ةفاؤم 12 ىلإ 5-2 هلم لوس ناف شن وشتلا ماو
 '0 دلك نوهت نب تكازلا ةسناو نينلا لكم ودا لآ - ةبسأ نمو
 كلذكو كد ىلا د- ةبسسأ نمو ١ لاه ةبس نم ةفلؤم الثم ى- ىلا
 1 57 هيل كو رو 11 ةيسسل نم ةفل وم 4 لآ ات 2

 هانمدقام اهنم دحاو لكىف لمأتت نا كيلعو

 < عبارلا لصفلا ب

 * ةيناثلا ىوعدلا بورمذ دودح طبض ىف 4

 01 اباثلا ذك راثملا سنح نف نوكت .هناثلا ىوغدلا ىف ةكراشملا نا دق

 كلت رثواما ثلثم د وازب نيطيحم فل *وملا ةبسنلا ف ةبسن لكىف ىلاتلا و مدقملان وكي

 طقنلا و لطعملا نكرلا نهنوكنف هيلاتو ةفلؤملا مدقمهنم نوكي ىذلاثلثملا نمةي وازلا

 ا ا لع لطفملا تلثلا طبخت نكرأ كلذ لع ىلا رغ' ىه ىلا كلنا
 نم,اعبج اهراتوا جرو خ ما هت ىهاناوز ثلث لع نوكت طقنلا كلتو

 تروم قاثلاو هفلولا فلثن وه لوالا ثلثما# تاتلثم ثلث ىهولطعملا نك را

 ءاهتا اهملا ىلا ىلوالا ةبوازلاو ةناثلا ةبسنلا 00 لوألا هللا

 ءاهتأ اهيلا ىلا ىعاةيناثلاو ثيل ل لكلد 1 ىف اهملات ءادتا اهنمو ةفل ؤملا مدعم

 ةثلاثلاو مدقملا ةّيوازو ىلوالا ةيوازلاىه 3 ءادتا اهنمو ىلوالا ةبسنلا مدقم
 ةيناثلا ةب وازلا ىه اهيلات ءادّتا اهنم و ةيناثلا ةيسسنلا مدقمءاهتنا اهيلا ىتلا ىنعا

 ىلاوتلا ىهتنت هيلاو ثلثلا تامدقملا ”ئىدتست لطعملا نكرلا نمو ىلاتلا ةيوازو

 ةبسنلا ىلات نيبو ةفلٌؤملامدقمو ىلوالا ةبسنلا مدقم نيب ةكراشملا نوكت انهو اعيج

 اذا ياو سيئدلا لعذستلا تناك اذااعبج- اذه لوألا َدكراشملا نم اهتلاتو ةيناثلا

 د ل ل 6 دل دسلا دك نإ والا بسلا تناكو نش وشن كراش
 نم ىرخالا ةبسنلا ىف و ةثلاثلا ةكراشملا نم امهينب دكر اشملا تناك ةيناث تناك ىتلا ىلاتو
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 ةيوازلااما و لطعملا نكرلا نيبو للطعملا ثثما اياوز نم ةققياز نيب اهنا سا

 ةيوازلابو مدعملا هد واز - هيعمل ىل والا“ ه.سنلاو ةقل ؤأا ةيسنلا امدقم اهنم* ىدتس ىلا .

 ةيوازلابو ىلاتلا ةيوازب ةيناثلا ةبسنلاو ةفلؤملا ايلات اهيلاىهتنىتلا ةيوازلاو ىلؤآلا
 مدقم اهنم'ىدتنس و ىلوآلا ةبيسنلا ىلاث اهلا ىهت ىلا قالا هيدا
 ثامدقملا هلا ىهتف لطعملا نكرلا اماو ةكشاشملا ةي وو[ هيا

 ةقايسلا هذه ىلع ةبسنلا تعقو اذاو ةثلثلا ىلاوتلا هنم ءىدشتو دقلثلا
 اهايعم ىلو الا ىلع ةيناثلا ةيسنلا انمدق نا مث هيله ىلولا ىوعدلا تناك

 ىلوالا ةبسنلا ىلاتو ةيناثلا ةبسنلا مدقم نيب 0 ةبسنلا انلعج ناو ةسكعنملا

 ىلوالا ةبسنلا مدقم نيد ةيئاثلا ةبسنلاقبن و ةيناثلا ةكراشملا نم امهتك راشم نذللا
 ىنعا كلذ سكعب وا ةثلاثلا ةكراشملا نم امهتكراشم نيذللا ةيئاثلا ةبسسنلا لانو
 لوقنو ةلثمالا هذه نابل لكشلاديعنو ةشوشم ىلوالاىوعدلا تناكامه:* نيكعلاب

 هر ىلا رن ةبسن نم َهَمَلْوَه نوكت ١ 2 ىلا 20 ديديقق 0 ٠ ا

 ءاَرشملا دجلا هيلع ع ةطقنو ةفلؤملا ةبسنلا نكر تا كرش 1 ىلا + 200 |
 لطعملا نكرلا  ةطقن راملا > 4 و ىلاتلا دح  ةطقنو مدقملا دح َّت هطقنو

 لطعملا ثلثملا .ب ١ ثلثخ ه ب 1 ىه ةقابلا طقنلاو ب 2 راذطقن الغر

 بسنلا دودح يقابلا ةتسلاو ةلطعم خو >از رو ١, هذي تآ لوطخو
 نكرو اهدح هنم ىذلا ىلوالا ةيسنلا نكر مدعملا دحن راملا هان نكرو ةروك ذملا

 ىنعا رس 5س و اهادح هنم ىذلا ةيئاثلا ةبسنلا نكر ىلاتلا دحن راملا ١“

 نايهتليو لطعملا نكرلا نه > 5 ىتطقن نم ناثدتسس ىلوالا ةيسنلاو ةفلؤملا دتم
 نك رلا نم. ”ىدتس ىلو ألا ةبسنلا ىلاآ ر وهن قاتلا ةيوؤاز ىو | ةطقن ىلا

 كلذ س كعب ةيناثلا ةبسنلا مدقم > ه و لطعملاثلثملا نم ةكرشملاة ب وازلاىلا لطعملا

 نك رلاىلا ىهنب و ةيوازلا نم ”ىدّس ىا
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 :« كثااغلا لضفلا

 د ىلوالا ىوعدلا بورمض دودح طبض ىف

 1١ 1 قوعدلا ق انهلااو ةفلؤملا ةنسنلا مدقم نيب دك دانشملا نانانرت كرو

 ا 17 كااذك ناك اذ و نتماشتم نان وكت نعا لوألا هكاسشملا نم نوكت

 امه ىذلا نكرلا ثالذ ىلع عقت ىتلا ثلثلا طقنلا ىدحا ىه ةلاحم ال لررشم دح

 ة.سنلاب ىعشو رخالا ىلع اقيطنم اههدحا ناك نكرال افرط دا كلذ ناك ناذ هيف

 .ةماقتسالا ىلع نيلصتم نانوكي لب قباطت امه نكي مل كلذك نكي مل ناو ةبكرملا
 ةصاخ امحدجا نوكت نكرلا ىلع ناتيقابلا ناتطقنلاو: ةلصفملاب ةبسنلا ىعسو

 انلق اذا هلاثم اهيف. كاررسْشا ريغب امه نددح نان وكي ىنعا ىلاتلاب ىرخالا و مدقملا

 ملا دارتملا دلل نه ءاةطقت نوكت ”115 ىلا عش ةيسن ىضاملا لكشلا ىف

 اذا و ةلضفم ةننلا نوكتو نىلاتلاب :نضاخلا دحلا“[ ةطقن و مدقملاب ضاخلا دعا

 راد 0| دسوا مدخلا حو ١ كرشملا دعا ناك ل ىلإ اه :ةسن انلك
 نكرلا و ةفلؤملا ةيسنل آنك ر هب دنلا ادج - هيلع ىذلا نكارلا ىعساو نيانقلا اذه

 مدعملادح دنع هعطاقن ىذلا نكرلاو لطعملا نكرلاب كّريشملا دحلا دنع هعطاقشب ىذلا

 مالا ةييينلا نك ري ىلاثلا دخ دنع هعطاقب ئذلا نك راو ىلوالا ةبيسنلا نكرت

 اهريغ ىرخا طق ثلث .لكششلا ىلع قب واطقن ثلث لطعملا نكرلا ىلع نوكيو

 نالطعملا ,ثلثلاو نكرلا لشد و لطعملا ثلثملاب ثلثملا كلذ ىعمو ثلثع د

 ىرخالا ةتسلا قو ىوعدلاا كلت ىف ةلطجم اهتلج طوطالا نم ةتس ىلع

 اهف دقم انخرحا ةقلؤملا ةيسنلا كر ىلع ناذالا اهنم نانئثا ثلثلا بيسنللادودج

 لصتألا وه امهم مدّملا نوكي ىلوالا ةبسنلا نكر ىلع نانثاو اهيلات امه«بناثو

 ىلع همدقم عم لصتملا قابلا وهىلاثلا و لطعملاابا وز نم ثلثملا ةي وا ز ىلع ةفلؤملا مدقمب

 هيوازدنع ةقلؤملا ىلات ام« ىلاتلا لصت ةيناثلا ةنسذلا نك ر ىلع قابلا و هلاتماسم هطّقن

 هذه طن و 0 و لوألا همنلا لان نب نوكي هيدعمو لطعالا كيلثلا اياز نم

 دوك نللسلا تلالا و قكرا طقن ىهطقن تددبسنلا دودج ىه قلاهئكنلا طوطملا

 11 ]ا رولا ا يسال فتنس ىلا نإ سس (  تايييتإبو

 ليون اما ا



 ا - للوالا ةلاعملا جه

 نيطخو لوالا 3 نيطخ كراشب اخ لك نارهاظ و نينك نب عوقولا ناحل 3 ٠
 هل ةكراشملاةسخلا ىه طوطخلاا كاتوثلاثلا هجولاب ادحاو اطخو ىناثلا هجولاب ٠
 ةثلاثلاواةيئاثلا وا ىلوالا ةكراشملاب رومالا هذه انيمس نحنو هتبابنف ةيقابلا ةتسلا اماو 0
 ١ ىطخ كراشيو ىلوالا ةكراشملاب نى نإ ىطخ كراشي ىا١ طخ هلاثم 7

 ديقابلا ةتسسلا ناس وةثلاثلا ةكراسشملاب رو طخب كراشبو هناا 030
2 

 طخ عم تناك ناو ةثلاثلا ةكراشملاو نر ف _ءز ار 1# طوطخ ىهو !

 نا ىلوالا ةلاقللا ىف نيت دقو دعب نه نيبتب اه ىلع نيتكراشك ة وقلاب اهنكل دلال ١

 لكشلا اذه ىف ةبسنلا كلت تعقو اذاو دود دتس نيتسن نم هيلو 82 0
 َنوكت و ةلطعم ةنقالاةتسلاتيش واهدو دححرسشع نثالا طوططلا ٠

 ثلثملاىعسإ ثلثم ةطبحم ةثلثو لطعملا نكرلا ىعسم اهتكرو ةتماسنم ادبأ |. لإ
 نوكي ةلادع الف ثلثلا ئسسنلا كلت دودح نوكت ىتلا هتسلا طوطقل| |"! ل01

 تاكزاشملا ثناك ناو ةثلثلا تاكراشملا نه دك رام ةبسن ىف ناغش أ

 كالت ناانلق تاكراشملا نم دحاو عون نم اهعبج- ةثلثلابسنلا دودخنبب نوكت تلا
 ةعقاولا ةثلثلا طوطحلا و ةشوشم اهئاانلق ةفلتم عاونا نم تناكناو ةبترم بسذلا

 رعلف دعاوقلا هذهاندهمذاو ةتايتمًادنا نوكت ةروكذملا بسنلا نهدحاو ريح ىف ٠١

 ثيم ىلوالا ةكزاسشملا نم تناك ا دفلَوملا ةبسسنلا دح نيب ةضاولا 3 1 0١
 ناو ةئاثلا ىوعدلاب تنعم ةيناثلا ةكراشملا نف تناك ناو ىلوالا ىوعدلار اها وغ3َ

 ءاوايسلا هذه نم ىوعذ لكلو ةئلاثلا ىوعدلاب تبمس ةثلاثلا ةكراشلا نم تلك |
 لصاىلا مسقن اهعيجبو اهتشوشم اهضعبو بسنلا ةيئرم اهضعب ةريثك بور

 ءاش نا نيب 0 ىلع اهعورف ةيقابلاو ةبترع ىلوالا ىوعدلا وه لصالاو عرفو ' ٍْآ
 ىلاعت هللا

 ا ا علم سس



 مد ةيناثلا ةلاقملا 20ه "1

 : .ىلاثلا لصفلا #

 6 هيف ةعقاولا تسنلا ىواعد ىلاو لكشلا اذه ءآزجا ىلا ةراشالا ىف

 عجر, عما نكل ةريثك روص ةفلتخلا تارابتعالاب هل ناكناو لكشلا اذه .

 نيتاببلا اكلما تعج اذا هيطسوو نيديلا ٌجيابس نم لص. ةدحاو هه 9

 هةنروض هذهو ىرخالا هبانسلا طسسو ىلع ىطسو لك ةلمتا تعصوو

 اذهلوقنمت اهنعةرابعلا لهستل عضاوملا عبج- ىفماقرالا هذهباهتاعطاقت ىلع انمسردقو

 و وح #8 جسإ تأ طوطخ ىهةتماستمال ودب زا وتمريغ طوطخ دعب را نمفل ْؤم لكلا

 ةةمح نا

 ه م > ب | طعن تس لع ةعطاعتم ناكر هذهو لكشلا ناكراب اهانيعم ع نحنو

 0 تا نكر ىفاما طقن ثلث ةدودحم طوطخ ةنئلث نك دبيلك ىف عش و ظ

 طوطخت >6 نكرىفاماو ٠> 1-01 طوطخ >1 نكر ىفاماو تى ىاأنا .
 رس اذن ميلاو تر بر راه ت» لياوطضت اند كرز ىف امآو هءز رع م

 رو > ما هسا تاثلثم ىه تاشلثم عبرا 5 اذه ىف عقب ا

 تاحا ودزا هتسناكرألا هذه لا ١ طوطخللا اهعالضاو هر

 مهد هن نيدو لأ هنن نان و ود تا يحاو ا 5 و عين بنا| 50

 ىنثالا طوطلللا اا عفو دع )تو

 ةكراشملاو ةتس نامو طوطخ ةسج كراشي طوطملا هذه نم دحاو لكو رشع

 ياللا نوكي ناب هئلؤم ٌودح ىه ةطسب فا ةفلؤم ةبسن ىف عقت ىتلا يه

 نيطخ لك نيب .عقتف ةكراشملااماو ةبسن ىف عقت الام ةنيابلملاو ايلات رخالاو اهلامدقم

 طخلا نوكي ثلثم اباوز ىدحاب هلياعلاو ةتماسملا ىهروما ةثلث دحا يف ناكرشي



 ف م66 ةيناثلا ةلاقملا جه

 ةثدثلا عم عبارلا طحلا عطاقت ىلوالا ةعبرالا نم عبارلا لكشلا ىف انربتعا اذاو

 اذكه ىلو الار يشع ىئثالا نم دحاول ربظن ٍدحاولك ىرخلا الكش شفع اننا تالي

 ر(5) 5 )0
 (1) ريظن (1-) ريظن ()ريطن 2 ترا

 عطق 0 عبرالا تاهل رايتعا تدم 0 2 نوعزراو ةسام هذهذ

 عجريو فوركلا عقاوم بسحب ًادحاو ةرظانتم ةعبرا لك نوكي تاهذلا ن نعرظنلا

 فالتخاو لكثلا اذه طوطخ نم ةعقاولا بسنلا ةرثكلو رمثع ىنثا ىلا ددنأا
 زيف تهذن لك اويهذَو هيف مالكلاب ءازعلا تّتها اهتانات قالتخاو اههلاوحا

 اماناو هنع بون. ام ىلع لبقاو هنع مهضعل ضرعأو هتاذالتخا طبض نع ىهضغإ

 روك ذملا لا هللا ل ضو ْن ىلع ندلا ماسح مالك نه نسحأ امالك تدحو

 اناو نيهاربلا ريصحل ضرعتام 0 ىوامدلا طيس قف ن6 وهل دروا هناف

  قفوللاهللاو هيف لحمام هيلا تفضاو هركذ ام تاثكلا اذه ىف تذروا



 مد## ةيناثلا ةلاقملا جو مد

 207 0 د 5(
 (ط ) ريظن (2) ريظن -61] يظن 0

 ظ رجا ل ب

3 0 74 

 7 4 0 4 ب در 3-0 39 هن 7 ب

 ةثلثلا عم عبارلا طمللا عطاقت ىلوالا ةعبرالا نم ثلاثلا لكشلا ىف انريتعا اذاو
 اذؤ5 لوألا ردع نتالا نم دجاول ريظن دحاو لكاالكش رشع انثاآ ثدح

56 0 5 0) ( 
 (ت) ريظن (1) ريطن (ي) ريطن () ريظن



0 

0 

 فار انفذح اذا و طق ديلا: طوال را

١ 
 ب
٠6 
 ريظن )

 مميت

. 
 ٠
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 م26 ةياثلا ةلاقملا لعدم 7

 تعقو ناذ لوالا 2 ح طخ نم 1 ط مسق ىف ع هلق دقو ناءاعاو

 تسر نأ و ةلاحمأل ح م مسق ىف را ةطف اسكو 2 مسق ىف *  ةلشت

 ممسق ىف عقت نا نكميو م > مسق ىف عقت نا نكمي َر ةطقتف لا مسق ىف
 000 دع هذه ىرخأ لاكشا ةعبرآ ثدح وأ نم نالكشلا نانوكي و نب

0 
 4 د
0 

 ةةيينل

 ظ 1
 عطاقتلا عوقو فالتخا رايتعا نم تثدح امنا رمثع ىثالا لاكشالا هذه 3

 2 لاكشالانم لوالا لكشلا ىف اه انمسر ىتلا ةثلثلا طوطملا عم عبارلا طمللا نيب أ



 فو

 نأ 0 طاح طخ نهاإ تن مقف 7 ةططن تتوب

 قيتتو ناو 2 م ا



 ا هن اثلا ةلاقملا يللا مام
 ل بسس سس -

 هجولاىلع نيس نا ن 5 لكشلا اذه 00 عفن ىف كا اني لنا

 ضيا ةهلدشملا

 نينا ىلا نيعلا ا نعام اننلوخ هاسيألا هذه انريتعا اذا و اولاق

 ةكّرشملا نيهاربلاو ىواعدلاو نيسشع و ةعبرا لاكشالا تراص سكعلاب و راسيلا
 بجو تاهللا تريتعا نا و لوقا انا و انهه هولاقام اذهف عيملا ىلع قبطنت
 فارطا اهنم ابسن عبرا ىوتسملا دحا ولا مطسلا بيس ىه و اهعيج- ريتعي نا

 "00 هل ريصر امناو ا ةعاق اناوز لع ناعطاتت .ندودح ريغ .نيعتسم نيج

 آل 2 ليرات هق نأ ناو انبه اهراتعا ر رقت و .كعملا راثعا
 ناعطاقت ندودحم ريغ نييهتسم نيطرخ انضرف اذا لوقن ناب موقلا ةعباتم هيلا

 0 اسك 2 تاهجا تثدحو | ةطقن ىلع ند ط حج ىظم ةطقن لع
 َن ةطقن ىلعف ط ح طخ اما امهعطقب نو 'طخك اناث انضرف اذا مث ةعبرالا ل

 اذكه عنرالا اياوزلا ىلع ةعبرا تاثلثم تثدح ح ةطقن ىلعف لد طخ الآ و

 عبارلا 1 لا احلا لوالا

3 5 

 1 0 ل هن 1ك

 2 ىحعل 1 ١ 7 ا

 4 0 2 جر
 0 3 0 7 ظ 0 9

 0 َ ١ 3 0 ل

 لكشلاىف الثم ماسقا ةثلث | مسقنا ةثلثلا طوطللا هذه نم دحاو لك نارهاظو

 لا >١ ح ك ماسقاب ند طخو طا بت بن ح ماسقاب طخ طخ لوالا

 اطخ انضرف اذا من قارملا ىف: تلاذك و0 كل دن حم ماسقاب نم طخو

 ةطقن عطقب ةلاحمال و م ةطقن: ىلع ط ح طخ عطنق ع س طخ وهو اعبار

 ىلع ل كل طخ عطق مث بح مسق ىف تعمو ناف هنم ةثلثلا ماسقالا دحا ىف م

 ناف ل ك طخنم ةثلثلا ماسقالا دحا ىف 5 ةطقن عشب نا ا اذا كيا 5 ةطقن

 ندا مط لع نا ب م طخ غبارإ | طملا عطق مث 1 م ماا: الفن تعفو

 يمس نحن و نان مسق ىف عقب نا نتا و < م مسق يف َر ةنطفت عشب نا



 0 م76 ةيناثلا ةلاقملا لو

 طخ ل نأ لا ه> طملا ايزاوم اطخ 1 ةطقن نم جرخت هنأهرب

 ةبسنك ر> طخ ىلا حا طخ ةبسن نوكيو حا طخ وهو تا

 طخ ةبسسنو َر > م ما مى ىثلثم هباشت ةهج نم > و طخ ىلا ءاطخ

 ةيسننمو حى طخ ىلا ا طخ ةبسن ند ةفلؤم ىه ىتلا هر طخ ىلا خ1
 حا لثم هباشت نه هب طخ ىلا نإ طخ ةبسنك ر٠ طخ ىلا َر>

 ما طخ ةبسست نم ةفلؤه هب طخ ىلا با.طخ ةبست نذاف رث#
 ريصت و هاند راام كلذ و هر طخ ىلا رد طخ ةبسن نسحو حو طخ ىلا

 اذكه ىزاوملا طمللا ةداي زب لاكشالا

 .( ىلوآلا ةروصلا عاونا )

 ؟ ١

 م 1

 5 7 ١

5 0 : : 

 رز 5 : ٍْإ
 (مو ا

 ( ةئاثلا ةروصلا عاوتا )

5 /, 4 

 ١ 0 - نأ 1

 لم / - 0 1 ْ

 ١ 1 تس 4
 ( ةثلاثلا ةروضنلا عاونا )

١5 ١١ 5 4 

 هي

 : 3 1 ١

5 2 7 2 

 / 2 - 1 3 ميا يب 3 2

- 



 ---4 هيب اثلا ةلاعملا 0 31

 عوقو اهيف فلتحال كلذلو - طملل هعطق لبق مان طخ ه رح عطش نا

 . اهمتروص هذهو رشع ىلا

 ( ىلوالا ةروصلا عاونا )

 كال 0 تالاثلا لوا >0 لوالا

 ) ةياثلا ةروصلا عاوتا

 قولا لل 1 ل رالا لوا
 0 ١

 ُو
 ١

 3 6 6 ل 2 :
 هل 3

 ظ 0 00 7
 000 و ذ 7 : م و -

 معلا اذه ىف هزيربت عمرالاسلا هللا لضف نب ىلع نيدلا ماسح لفغ دق و
 ضقنت الو اهيلع ديزتال روص عست لكشلا اذهل لاقق ريخالا عطاقتلا اذه رابتعا نع
 اهحو هل ىراام انا و ةروسض ةرشع ىشا هل نإ علا اذه لها ركذ و لاق 3

 ناهرب و ةدحاو ىوعدب ريشع ىتنثالا روصلا هذه بسن اونيب امبر مهنا مث
 ةفلؤه ه بن طخ ىلا تن ١ طخ ةبسن ولاقف اهنم ةدحاو لك ىلع قبطنب دحاو

 [ مارا طخ ىلا 22+ طخ ] .ةيست نمو >2, طخ ىلا 1 طخ ةبسن 'نم



 ١ 4 م هب اثلا ةلاقملا 0

8 
 م 0

 ا طخ عطقيلو حم « طخ وهو اسهلثم عبار طخ ةثلثلا طولا عطقيل م

 7 ةطقن عقت نا اما ولخال و © ةطقن ىلع با طخ عطقيلو ةطقن لحت -

 لكريصتق تن ىليام ىلا ةجراخ عقت وا / ليام ىلا تا نيب ام ةجراخ 5

 لاثملا اذه ىلع ةعست عيمجلا ريصيو روص ثلث ىلع ثلثلا روسلانم ةدحاو

 ( ىلوالا ةروصلا عاونا )

 غذا 2 ا 77

 ت١ ىطخ نيبو 21 ت1 ىطخ نيب روصلا هذه ىف عطاقتلا ربتعا دقو

 ىلع نكيلو ه> مس ىطخ نيب هرابتعا قبو ه > > ١ ىطخ نيب و تا
 نم ثلاثلا عونلا ف و ىلوالا ةروصلا نم لوالا غونلا ىف عطاقتلا اذهو

 ىتهج دحا ىف عشب نا نكمي ةيناثلا ةروصلا نم ىتاثلا عونلا ىتف ةيئاثلا ةروصلا 0

 ىلغالا عقب نا نكميال هوجولا قاب ىفو :لكشلا هبسحب فلتخي و مو َّث
 عقب نا بحي ةثلاثلا لوا ىف و ةيناثلاو ىلوالا نيتروصلا قتاث ىف هناف دحاو

 بحي ةيناثلا لوا و ةثلاثلاو يلوالا ثلاث يفو م وت نيباهش عطاقتلا اذه.

5 

 ظلوا

7 

 1 مع

 اوس تاو ضي ون  نيينس 42 ننهي شسيس يسع نبني فس يي ويبي يا يل حل 0 3 4 2 ٠



 م6 ةيناشثلا ةلاقملا عه

 ي الصف رسثع دج بسنلا نم هيف عقبام و ىسطسلا عاطتلا لكشلا ىف 9
 ظ9000-
 ايي كا

 * لوالا لصفلا

 ديال مبسلو هروص ركذ و ىعطسلا عاطقلا لكشلا ةيهام ىف 6

 نينثا نم ثكا عطاقت الو امهم نينثا لك عطاقتب ةيعتسم طوطخ ةعبرا لك

 ان ديَق امنا و ىصطسلا عاطقلا وه اهنم ثداملا لكشلاف ةدحاو ةطقن ىلع

 معلا اذه لها ركذ و وتسم دحاو مطس ىلع الا عشب نا نكمي ال هنال ىعطسلار

 "| (١ يعتوا اهلع د نأ نكعال ةروص  ةيثعانتا لكشلا اذهل. نا

 مث ةطقن ىلع ١- با ىطخ لثم ناميثتسم ناطخ عطاقت اذا اولاق ناب كلذ

 نكتلو ١ ةطقن ريغ ةطقن ىلع نا طخ الوا عطقب امهلثم ثلاث طخ امهعطق
 ىلع نكيلو ل ةطقن ريغ ىلع ١> طخ عطقت نا ىلا جرخ مث َن ةطقن ىه

 7 ىليام ىلا ١> ىطتقن نيب اع ةجراخ م ةطقن عقت نااما ول الف رى ةطقن

 '”اروسيلا ريصت و, > ةطقن ليام للا ةخراخ عفت نا اما و امنا عقت نا اماو

 اذكه اثلث فالتخالا اذه بسحن

 هيلثلا ةروضلا لولا :روشلا
4 



 ١ / 5 ىلوالا ةلاعملا 0

 م ايواسم سن ناكو تن ىلا آ ةبنكا ىلا ج ةبسن نوكت ةب رطشللا 0

 ةبسذ نوكيف و ىلا < ةبسنك ىلا ح ةبسننكلو ك ايواسم [ًاضيانوكيف ٠١
 روصلا نم هريغ ىف هسايف ىلع نيو ندر كلذ و ىلإ 5 ديسك ات لآ 0

| 0 
 ئرخالاو ةبسنلا كلث لثم امههدحا نكن نم دعاؤه ىهف هطسإ هل ٠١
 نيتبسنلا نم ةفلؤع ىهف لوقا ةطسب هبسن ت لآ 1 ةبسن نكلفف للا

 نبتروكذملا

 هي 5100 كيبل | اواتجا 3

 ؟ * _>| ةبسن ىهو نيترواسلملا 2 ىلا ٠ ةبسن نمو 2 ىلا 2 ةبسشل
 لك سكعلاب و هاندراام كلذو اهنم ةفلؤم ًاضيإ ب ىلا آ ةبسن نذاف م
 ةطيسب ةبسن ةوق ىف ىهف لثلا ةبسن نم و ةضورفم ةبسن نم ةفلؤم ةبسن
 ةبسن نا ًاضيا اذه نم نين دق و انلق امث رهاظ هلاب و ةفلؤملا كتل ةيراس

 اهل ةيواسم بسن نم ةفلؤم لثملا

 تن ىلإ ١١ ةيسن' نكلف اهفالخ نمو تعفلا ةبسناىا نم ةقلوف 00

 م ىلا + ةبسللثم م ىلا و ةبسنو ام ٍهبسن 2 ىلا ح ةبسنو لثملا كشف |

 لك عدلا كا هنيملا د نكيل هناهربو

 نت> 20 يل

 ء خ١٠ قيسن نم ةفلؤما لثملا ةمست كلان لال ل ا

 06 .يارضاطو امن طقوس ايا را 6



 مد#6 ىلوالا ةلاقلا جم ا

 ةساتتملا ةعيرالا نابواستملا

 قاثلا | لوالا نرديسلا ق
 يسع

 ىلا | ملقم | ىلا 1 مدقمسا لا لوا انك 11

 يو | يح ا هسا 10001

 "0003و | | صف يح | 10| لف

 و | م00 هن | ه الدلا

 و نإ 2< | ب 7 د

 و ل ه || ب و ٠

 و حل ب | ٠ 6 و

5 

 ( تن لكش )

 00000 0 لاو يح نع نايواتستلا نارادتما نك اذا اما

 11 لاثلل دعلف رخادعو نماضيا بيولطملا اذه نينو ةطيبسب ادمن

 م ل ديدتلا ةاواسلا نوكف وب ىلا : ةسلك م ىلا 2 ديت لمحو

 00000 سرا كنا واسم ل نكون ىلا 1 ذيلبنك 2
 ” ا هيئات و لآ 3 ةينينو لل ال وابس 2 نوكف نوكذللا
 و د ةهادسك 2 لا هب ةساندا 2 لا د همسك 2 لاذ

 ظ ءاندرا اذ تلذوت © لا

 0 2 ةشنك < ىلإ و ةبسن لعحن دل واس تا انضرك نا أطيا

 لا 1١1 لنك 12 ىلا ١ هبت نوكف 2 لأ ١ هلا 2 801 2 ةبسنو
 ” لاب 2 ةيشل ةيواسلا كي اولا 2 ةييقك كلا 2 -ةبسناو

 000 1 111 ا ا

 تمتنوح د ني هو تا



 بصر ا

 سة نم ةقؤم يسن ىف اح نم ١

 نم ةفاؤم 37 3 1 30 رش اكتلب ب ع

 ناك نا ىنعا 0 ىلع ةيسانتم .ةقابلا ا 1 50

 0 هيلاتو ناثلا ربان 0 ان ىراش دع

 نبا رنع ةيداكأ ةلاتلا

 0 را نادل ع انين اكاد ىلا ا ظ

 نامسحملا تراض نيمسحملا ااضترا امنا اًنضرف [ذظ نيون 00

 ةدعاقلا ىلا ةدعاقلا ةبسنك عافترالاىلا عافترالا هد نوكتو |

 ت ٠١ ]1 ةيواستلأ حوطسلا عالضاو نيت واستم ًاضيا نآل

 م >| ةعبرالا ريداقملا نذاذ ىفاكتلاب ا نيت واز

 200 هدرا كلذو ذو اكل نا د ا َ



 م7 ىلوالا ةلاقملا قم 1

 نيتطيسبلا ٠ . |. ةبسنلا نينطيسبلا | ةبسنلا
 بم فلولا ١ ةقلؤملا | ات ملا 7 ةفاولل

0 3 
 "ل1 لوألا [ | | ةيناشا | ىلوالا 0

 ىلاتلا |مدقملا| ىلاتلا |مدقملا ىلاتلا |مدقملا| ثت | [ىلاتلا امدقملا | ىلاتلا |مدقملا | ىلاتلا |مدقملا| اح

 ها وا 51 تا ١ وفا ها وا > | فا ا |

 00000 ما هام[ عا اونا ادام
 تاو |( ا [ 6 | تاك كا 0 ل كا ل لا لا

 لاوا.اا|مادا؛4|| ء|ءاوادا-اااد
 00 هاء اا | واناةإ| وا|- | مااا هنااا ه

 000 0 فلا | || و |[ بص اتا [|٠ 95| تعال وبا هيأ * 1 [ 05و

 00 ا دواا | 2 | و 61| تان

 ”0 دس | اا | | كا ودا تا إو 2

 ه.اواأ دا اا ءاا> | 4 ف ااه 0 هل سا ع ل

 اننااو ه0( |[ ع |[ دال ءاح>ا | تا 5 | ى

 ”اد دنا (|واحااك[[وا-|١|تا ها ا
 د م1 انا ف١ خ١ ؟ | ا | م6 ا 1 تح

 مو تاع '( ه1 5 1 هسا | فحأ هضارو 2

 ب واح 61 ارا 600008 |( هس او 03

 0 ل 4 ه.|9021١1 900400 حا وجا ده

 با وا >ح 0002 000 ا|ءاءادا>اوإو

 تاا|>|حاو|٠ |١١[[|١|داءا> هاوار
 حا | تا'ءا و ها ء|دا|اا| ءاوا خا

 ناك ةددعلا فعاضت نيتطيسسلا نيتيسنلا بدن رت ان ريثعا نا انا 3

 نيعبسو نبك ةمزالتملا ةيسللا تراص و ريخآتلاو ميدقتلاب اه«فالتخا

 لل سال اع

000007 

 نصيسرجهةنس سانايا

 مباشإا هع 006 دير ح1“ ثلث درس خول تحب ا كدي عا 01 يقم اه



 5-3 4 ىلوالا ةلاقملا لهجه

 و ىف ى مطسم ىنعا و 2  مسحم ةدعاق ىلا * ىف ت مطسم ىه ىتإ
 ةلاقملا نم نيثلثلا دعب سمامللاو عبارلا نيلكشلا ىف نيب اك ىف اكل

 ةبسن ةيواستملا تاعتجلا ىف نا وهو لوصالا باتك نم ةرتثع ةيداحلا
 تناكو قاكتلا, دطعاوللا ١ لأ دعا وقل دبشك .تاماقترالا ىلا تاما
 انيهعالرسا بسن يوقؤس )ا ملمس" ىلا ها ل 7 مطسم ةبستا

 نمو و ىلا ت ةبسن نموا و ىلا . ىلا, بست نا
 نيتروك ذملا نيفصلادحا نمد ءلؤم حب عافترا ىلا 1 عافترا ةبسننذاف 2 نلآ

 ريداقم ةثلث ىلع لّقشم ريح لك نكلو هاندرا ام كلذو روصلارئاس ىف اذكف و

 نوكل و ةعست رخالاريلاىف ىتلا ريداقملا ىلا ريح نم ىتلا ريداقم دبس 007
 بسنلا ريست فيلأتلا نم نيهجو ىلع ةيقابلا ريداقملا بسن نم ةفلؤم ةبسن لك 1

 , اهجو سثع ةينامم لغ رخالا ىلاوتاو نينريلا دحا تاهدقم نيب مقا ٠02030

 ديالا هوجولا تفعاضت ني نريخلانم ذسجلاو لك نم تامدل 32100
 0 نال ريخالا فصتلانم دحاو لك نوكم و نيثلثو ةتس )030

 4" ةمزالم ةفلؤم ةبسن لك نوكي رابتعالا اذهب و لوالا فصنلانم بسنلا ٠

 اذه وه لودج ىف اهليصفت اندروا دقو ةفلؤم ةبسن نيثلثو



2 3 
2 

 م6 | 5 268 3 ُ
 هج | عا < 307 06ج ١ ع © "ع
 .٠ 5 ) 0 09 0 0 1 ع 5-8

 0 للا ا ل _ ٌ ! 0 05 ا
 8 ا و 80 - | و ٠ 6 ب - |

 سب | ه و 5 ا ٠ و 0 6 | ب

 هه 8 5- و | 2< 0 5 ه و | 2

 و 2 | هه هه 6 | 2 و ه - 6

 -- و ف 5 | ه 0 و ج2 و ا 0

 5 0 | 2 ب و | ه لا 2 ب و

 ةناطف هل نمل ةيافك هانركذ اممو

 ( ى لك )

 ةياثلا ةَفلْؤملا ىلات هيف ىذلاريملانم امه امدقم لعجي نا طرسشب دّنسلا نم ةيقابلا

 00 نع ةفلؤع ت ل] ١ هييبث نكلف اهمدقم هني ىذلا رطل. ننءامح ايلات و

 00 لك ىلإ 2121 يداغ نم دحاو لكشلت نراق لوقا و < 2
 طرمشلاب ةيقابلا ةعبرالا ريداقملانبب ناعقت نيتبسن نم ةفلؤمه م 2 ت ريداقم

 و م ريداقم نيب ناعقت نيتبسن نم َةَفلْؤِم 2 ىلا 1 ةبسن نوكت الثم روكذملا
 راد ايهو < .ديق' ىذلا يللا نم .نامدتملا نوكي نأ طرشي ةعبرالا ب

 اازبسل اذكه ىوعدلا رصق و 2 اههو [ وهف ىللاوتلانم نالاتلا و ٠

 92 3 يش نبدا ب0 مل دن نعاما ةقلؤم 2 ىلا
 مسج عافترا و آ رادقم و 2 1 محم عافترا انلعج اذا ّنا هناهرب

 20 مسي ةدعاق ةبسنك > ىلا آيل تناك ل رايطب »ب 2 تن



 ا م66 ىلوالا ةلاقملا ليم ىلا

 5 دحلا 0 00 نيتطيسلا نينا ا ن.دملا دحا ني

 0 ةفلؤملا نم هولملا دي ىلا طسولا 0
 لوهجملا ناك ناذ ةتسلا ريداعملا حول ديعت هلاثم رخالاىلا نظل ةيؤلشا ١

 بعد 3 ىلا ةةبسنك ب ىلإ تاو[ يراسل ## 0 :
 6 الثمن فهلا ناك ناز د د راد 2 ريداَقم نم فرعتف ا

 0 ريداقم نم فرع و ى ىلا > سل لاك ةبسل تناك ها
 دقو ناتمست و ناب رض لمع لك ىف عّمب و ةيقابلا ىف اذكه و د د رادقم ًِ ََ 07 1

 . اذكه لودج ىف ليصفتلاب عضوي 1
 همنا 020

 0 ظ اذه ىف 0 ل مشو | نى تا

 تح هوجوولا * تزانع دولا لذه لع ناين ناب رضلا ن .كيمل ناو
 ةزيثك تنكرلا فالتخإ

 ايلات: هس مكي نبلخا: نع رخااتع ثلاث لوالا ةبنتللا 000 0

 ماك هق لاخلا نوكي و اهنلاح.ىلا ةيناثثلا. ةبسنلا مدخن 0
 كلذ ةيسلا نوكت هندح ىلع مدقم رادقم ةيناثلا ةبسنلا بلطي نا ثلاثلاو :

 حاج لانا نوكي و ابلات ىلا لوالا مدت ةبسنك ةيناثلا ةبستلا مدع لإ 00
 3 اذكه نيلودج نودرو ةعابضلا ل 0

 اذه | اذه ىلع اذه | اذه |اذه لع اذه
 | - ظ >ح ْ 2 د َ و ا 0 م | :

 ىاأآ ه | و |. م | 320 2 0 6 اال

 ِ ١ 1 2 3 ٍٍ و 0 3 0 1

 15 ١ 7 و د 5-5 993 ع | 05 2# 1

 و ظ و 5 لن ا د ا 2 5 | و 0



 رخالا 'ريللا مس مشو ريح ىا ن ١ ايلا فرعت 1 وهف لوالا اما

 رهاظ هلاهرب و لوهجناوهف حج رخ اخ لوهجلا ربح نم نيتيقابلا عطسم ىلع
 فرفش نا اييفدخا نيهجو لع لمعتسف ىناثلا امأأ و ٠ سم:ىذلا لكسشلا نم

 ىدح نم دحاو لكمسشيو ةثلثلا بسنلا ىدحا ىذدح نم دح ىاوه لوهجن انا

 ناك نا مث اهارادقم لصحم# ىتح ريظنلا ىلع ريظنلا هني رق ىلع نيب رخاآلا نيتبسنلا

 ةفلؤملا رادقم وهف ناك اخ نب رادقملا ملطسم ذخؤي ةفلؤملا ةبسنلانم لوهجلا

 مولعملا ةطيسبلا ر 1 ىلع ةفلؤملا رادقم مقل نيطيسبلا ىدخا نم ناك ناو

 نوكي ةبسنلا كالن رادتم لصحت اذا و ةلوهجلا ةبسنلا رادقم وهف حجب رخ اخ

 "0 0! ةيسنلا ىدحت نم دحاولا رظن ةبسنك رادقلا كلذ ىلا بخاولا ةبسن

 لف مشب ا لوهجبا ناك نأ لولا لصح#تو رضالا ب 1 لوهخملا

 اا ماوهو رت لصف 2 لع و ى لوالا ةبسنلا رادقم وهو 0 لصخت حج

 ريظن وهو َت ١ ةييسل رادتم نوكف :ط وهو اهيدطسن ندأتاو ةياثلا ةبسنلا

 مشب و 1 لا دسارلا يسلك 1 لل( تشن نوكيف ١ نيتك دحا ولا و بن

 اما لمعلا اذه ىف عقاولا نا نيبلانمو لوهجملا 1 رادقم حرف .2 ىلع َن

 للا عيجلا عجرم نوكي و دحاو برض و تامست ثالث اما و نابرمض و ناتج
 هال ةيلسن برضلاىف ناك ةةسانتلا دعب رآلا رداقملا نع لوهحلا دف

 مارت ةيبز نومعل للا ىلا هيف بورضملا ا

 مل ل لع - 50 لإ ملم مرا هيسنك لضاحلا ىلا

 ذكه نالكشلاو ت ريظن َهَفلْؤملا ىف دحاولا ريصيف َو

 ”هعل ولا ”هيسنلا ”هقلؤملا ”هبسنلا

 ب ا ُُ |

 دحاولا ّط ط0 ديساولا

 لقا ؛دنسلا كولا ”ةيشنلا

2 5 5 5 

 لخجاولا - ل ل دحاولا

 ”ةيناثلا“ ”هبسنلا ”نياثلا ”هبسنلا

 و ه 0
 دحاولا 2 َِ دحاولا



 3 م ىلوالا ةلاقملا 7

 . اهثدودح لدابت دعب امهنم
 (ط لكش ) ظ

 ئ

 نيتلا ”نيتطيسنلا ىلا ىف ةفلؤملا ةبستلا ملقم با لصاحلا مسجلا ظ

 نكيلف امهسد# ىف ةفلؤملا ىلا نم لصاملا متسيخاا واسم ةقلؤلا كلل

 ر.ىف ء.قف | مصمف لوقار 6 + قبسن نعب ةفلؤم هي 1 فال

 أ د - 2 1

 نم لصح اسما تس نكنل زون ل قا هم حساواسنم 0 قا

 اضياو َر ىف دف أ برض نم لصاخلاوه كم ىف 6 3 فا

 ىف نت برض نم لصاملاوه ّط ىف تف م ىف < برض نه لصح امنا ط
 هاندرا ام كلذ و نانواستم نامسحملا نذاف ه ىف

 ةفلؤم ةبسن لك ىف ةعقاولا هبسن و ريداقمللا عضوت ناب ةداعلا ترج دقو
 لوالا مسجلا عالضا ىمبسو | ب 2211 ةروصلاهذهىلع حول ىف نيتبسن نم
 عالضاو رطقلا ىلع عمت ىهو ء ح| لوالا ريطلاب و م [رداط 4
 | نينو ناكل ا 2 نا رداقم ىنعا ىناشلا مسجلا

 5 واهلا ءو ىقوالا ةّيسلا مدتم وك و ايلاث 0 ةفلؤملا ةبسنلا مدقم

 ةعب رالا ريداقلا نم لوهجملا ج رحسا اكو اهلاث ر و ةيناثلا ةبسنلا مدقم
 كلذك ةمولعم تناك اذا ةيقابلا ةثلثلا نع ةبسنلاب وا ةجستلاو يرضلاب ةبسانتملا

 اههدحا ناقب رد هجارص“ال و ةمولعم تناك اذا ةيقابلا ةسنخلا نم انهه حجب ركتسل

 طيسلا هجو ىلع ىتاثلاو بيكّرلا هجو ىلع



 م366 ىلوالا ةلاقملا جم /

 َح د ةبسنك د ل هين نوكيف < 2 ةبسلك ل [ةيسن نكيل هناهرب
 اا 1 داك 1 هس نوكيو ميد ةيدنك م2 ةهببن نكلاضباو
 د | ةبسن ةيربطضملاةاواسملابف م ط دك د لإ ةلونللا فيشك ل | 2 ََ 5 ها م ص 2 7 3 0 5 2 1-5 رب 0 8 را 0

 ريس 1-5 ه|#خ 5-91

 سلب و 2 ر وو عر 2 ا ع د 000 ال ةفسسإ رش شو و راه رااه كذو## د دينك

 بورضملاف بورضملا معصم نك © 4 ةييفا جاو ةسن فيعطت ئواس

 ه1 ط تن 1 ايبسن نذاف  بورضلا ىف هيف بورسغلا ملمس ىواسب هيف

 نات واستم

 (د لكث )

 - كل |ع |

 0001 نكيلف امهف الخيم فلؤم ايفالنف نيتبست نم ةبسن تنلات اذا
 >ح 0

8 0 3 

 ب7 ع 0

 نا يسن نما ممل وم ن1 .ةيدف لوقا ب 2 ع قيما نم

 7١ الل كت خا هبسل قبو ع 2 ةيسلك 21 ةيسن نكل هناهر
 : 1 4 0 : نر نيم 2 0 92 ه- 006 1

 ىتعا ١ ح ةبسن نمو 0 رز ىتعا َح سا ةبسننم ةفلؤم | تا ةبسن نوكيو

5-4 

 هاندراام كالد و 5 و

 حال |

 لوالا ةبسنلا مدقم ةبسن نم ةفلوم انفي يف نددت نم ةئاؤم يسن لك
 ا[ اينذلا ل اه ىلا ةناثلا ةبسنلا مداقع ةبشل نمو ةياثلا ةيسنملا لات ىلا امهنم
 هيل :كلف

 (خ لكث)

 هه ١ ّط
 تح[ ئ ١ و

 0 ةفل وم اضيا ىبس لوقا 3 هه 6 خس جبسم نم ةفل وم

- 

 ا
 هر

 نك

0 

1 ْ 3 
 © كاس نم ةراقوأ 5 2 هشن عاب ًِ

 ل لاصخل هى ءايرض را نآل ري > ةبيسنك ئه ىلا ىعا



 ان

 م

 ا
0 

 ْ ٍ تت / م انج اطولا 2

 0( 4-2 ىلوالا ةلاعملا ا

 رم - ُُض

 ا ةيسن انصقن اذا تح ت < ةبسنل ةيواسملا ةيقبلا دة

 ىرخا نم هس :انلا انشا وه اذهو ه د ةهيسل تيقن ه 7 ةيسلا نم

 ( ٠ لكش )

 | , |. |. | اد اع اس ا | 3
 لك نم دقلؤم نكي اضيا ةبسنلا كللتف بت سا 000

 ا ةبسن نكيلف دودملاىف اهفلاح تناك نا و بسنلا كالت ىواسي بسن

 ةلإىلا 2 ةيسن نكيلو ب ىلإ > ةيبسن نم و ع لا[ هر ا
 ىلا [ ةبسنف لوقا ب ىلا 2 ةبسنك حج ىلا ر ةبست و 2 ىلا 0

 ح ىلا ر ةبسن نمو ه لأ ىف هبسن الل 0

 يلسس ره تس و ا 6 اطسوه ل نكيل هناهرب

 يا هين نأ لوما ىف نين دقو زر .ىف © م7
 ع هيسنل ل ضع دينو © نأ رو هيبتا ل نمو ه ىلا ري ةبسن نفدنلا 0

 2 ”هليسن ىغا خ ز ةيسنك تع ل ةيلشو 21 0 لا

 ةفلؤف" تح ط ةبسن تنكو تاآ ةبسنك كل لي ديسش ا

 ءاندرا ام كلذو امم دفلوم ضبا ان [ ةيسشق خ1 و43

 (و لكت )

 ظ 3
 اهنم فلات ةبسن لكل ةيواسم ىهف ام بدئرت ىلع بدن نم ةبسن تغلات اذا

 قل وجا دوو 02 قدي نم فل وم أ ةبيسن نكيلفب نصتلا كالا

 لوقا بيترلاذه ىلع م ىح 3 ىتبسن نم ةفلؤم 2 ط ةبسن و بيترلاذه



 7 ىلوالا ةلاقملا 02- ْ دز

 هبكع ى.لوقلا اذكفو :ةروكاذملا ثلثلا كسنلا ندم“ 21قا ١ ١ شن ندا

 كلذو دحاو اهدودح ىه ىتلا ريداقملا ددع نه لقا بسنلا ددع ادا نوكي و

 نا بسذلا هذه عيج ىواست دنع ةداعلا ترح دقو 22 ريداعملا نوكأ لدع
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 000 .ايلؤن ألا ناوكت اعواست ةبسن لكف بسد 8م ةفلؤم ةبسن تناك اذا

 0000 لزمن للا ا هيه نكلق رادقللاو ذذدعلاب ىسفلا كلك ةياواسم
 "0| ةيضك .٠ ىلإ ء ةبسن نكلو تن ىلا < ةبست نمو ل ىلإ [ ةبسن
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 2س فالخلاب و 07 هلا الل 1 نكيل هناهر
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 , ىلاذحاولا ةبسنك ب ىلا ةبسل نكتو ةثلثلا هاا ىه 000 0
 لوقا 2 لصحملو دب «٠ فعضنلو د ىلا دحاولا ةبسنك نايس ةييبلا
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 ةاندراام كلذو 2 لا آ
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